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Artikel

Refurbished goederen & onderdelen, en 
herstel en vervanging op grond van 
artikel 7:21 BW

Mr. M.W. Bijloo*

1. Inleiding

Wie de woorden ‘refurbished producten’ in een zoekma
chine op internet intoetst, wordt overstelpt met resulta
ten van aanbieders van deze producten. Vooral elektro
nica (smartphones, laptops en dergelijke) lijkt populair 
te zijn. Maar wat is een refurbished product nu precies? 
Het begrip heeft geen vaste (juridische) betekenis. Door
gaans gaat het om gebruikte of tweedehands goederen 
die opnieuw worden (op)gebouwd of worden hersteld, 
waardoor ze weer ‘als nieuw’ zijn. Tijdens dit proces 
worden de goederen vaak uit elkaar gehaald, schoonge
maakt, geïnspecteerd, getest en weer in elkaar gezet.1

Gezien het aantal aanbieders in binnen en buitenland 
van refurbished producten gaat het hier economisch ge
zien om een interessante ‘nieuwe’ markt. Maar ook van
uit juridisch oogpunt zitten er interessante aspecten 
aan refurbished producten.2 Bijvoorbeeld de vraag of 
refurbished onderdelen en goederen gebruikt kunnen 
worden om te voldoen aan de verplichting tot herstel of 
vervanging bij een consumentenkoop onder artikel 7:21 

* Mr. M.W. Bijloo is advocaat bij Studio B.

1 Zie bijv. K.M. Kryla-Cudna, Sales Contracts and the Circular Economy, Eu-

ropean Review of Private Law 2020/6, p.  12; www.apple.com/nl/shop/

refurbished/about; www.lawinsider.com/dictionary/refurbished-goods.

2 Inmiddels hebben refurbished producten ook de juridische pennen in be-

weging gebracht. Zie bijv. Pavillon, die betoogt dat vervanging van een ge-

brekkig product door een refursbished product zou moeten kunnen wor-

den gezien als een hybride remedie, een combinatie van vervanging en 

herstel; C.M.D.S. Pavillon, Onderzoeksstudie duurzaamheid en consumen-

tenbeleid, Rijksuniversiteit Groningen 2020, par. 2.1.5.2.

lid 1 onder b en c van het Burgerlijk Wetboek (BW). In
dien dat het geval is en er aldus niet vereist wordt dat er 
nieuwe goederen of onderdelen worden gebruikt, kun
nen refurbished goederen een positieve rol spelen bij de 
duurzaamheid van goederen. Het huidige (juridische) 
belang van duurzaamheid wordt ook onderstreept door 
het feit dat de Europese wetgever onlangs voorstellen 
voor richtlijnen heeft ingediend waarbij duurzaamheid 
een speerpunt is, en waarbij aldus ook refurbished pro
ducten een rol zouden kunnen gaan spelen. Het gaat om 
de voorstellen voor de Richtlijn wat betreft het verster
ken van de positie van de consument voor de groene 
transitie3 en de Richtlijn inzake passende zorgvuldig
heid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaam
heid4,5 Echter, op basis van de bestaande gepubliceerde 
Nederlandse rechtspraak lijkt er momenteel geen ruim
te te zijn voor het gebruik van refurbished goederen in 
het kader van vervanging ex artikel 7:21 lid onder c BW. 

3 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richt-

lijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de po-

sitie van de consument voor de groene transitie door middel van betere 

informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken, COM(2022)143 

(hierna: Voorstel Richtlijn Groene transitie).

4 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake passende zorg-

vuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wij-

ziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, COM(2022)71 (hierna: Voorstel Richt-

lijn Corporate responsibility).

5 Zie ook het voorstel tot een verordening van het Europees Parlement en 

de Raad inzake het vaststellen van een raamwerk voor het bepalen van 

ecodesign vereisten voor duurzame producten en het intrekken van Richt-

lijn 2009/125/EC. Volledigheidshalve zij wel opgemerkt dat niet helemaal 

duidelijk is of de betekenis van ‘duurzaamheid’ in het kader van het con-

sumentkooprecht (zie bijv. de definitie genoemd in art. 2.13 van Richtlijn 

2019/771: ‘de geschiktheid van de goederen om hun vereiste functies en 

prestaties bij normaal gebruik te behouden’) dezelfde is als die als bedoeld 

in het Voorstel Richtlijn Corporate responsibility.
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Ik heb in de gepubliceerde rechtspraak geen uitspraken 
kunnen vinden over herstel in dit verband.
In dit artikel wordt uiteengezet dat ik ondanks genoem
de Nederlandse rechtspraak weinig bezwaren zie voor 
het gebruik van refurbished onderdelen en goederen om 
te voldoen aan de verplichting tot herstel of vervanging 
bij een consumentenkoop onder artikel 7:21 lid 1 onder 
b en c BW. Hierbij versta ik onder het begrip ‘refur bished’ 
onderdelen en goederen die aan de verkoper geretour
neerd zijn (bijvoorbeeld in het kader van het uitoefe
ningsrecht van het recht op ontbinding bij de koop op 
afstand in het geval dat de verkoper een defect goed 
heeft teruggenomen bij de vervanging van dat goed of 
anderszins), en welke onderdelen en goederen vervol
gens zijn gereinigd, hersteld (waar van toepassing), ge
inspecteerd en getest.

2. Conformiteit en ‘nieuw’ goed

2.1 Betekenis
Ingeval het afgeleverde niet aan de overeenkomst be
antwoordt, kan de consument ingevolge artikel  7:21 
lid 1 onder b en c BW kort gezegd (1) herstel van de af
geleverde zaak6 en (2) vervanging van de afgeleverde 
zaak eisen.7 Alvorens hier dieper op in te gaan, is het 
goed om nog even stil te staan bij de begrippen ‘confor
miteit’ en ‘nieuw goed’, omdat dat essentieel is om de 
betekenis en reikwijdte van de rechtsmiddelen herstel 
en vervanging vast te stellen.

2.2 Non-conformiteit
Titel 1 van Boek 7 BW – koop en ruil – is op 1  janua
ri 1992 in werking getreden. Kernpunt van deze titel is 
artikel 7:17 BW, dat bepaalt dat de afgeleverde zaak aan 
de overeenkomst moet beantwoorden. De belangrijkste 
wijzigingen van de koop en in het bijzonder van de rege
ling inzake conformiteit hebben plaatsgevonden naar 
aanleiding van de implementatie van Richtlijn 1999/44 
en de Richtlijnen 2019/770 en 2019/771.8 De memorie 
van toelichting inzake de invoering van artikel 7:17 BW 
gaat niet direct in op de vraag wat nu de essentie is van 
conformiteit. De memorie van toelichting merkt nauwe
lijks meer op dan dat de verkoper verplicht is om een 
zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt, 
en dat een zaak die niet de eigenschappen bezit welke 
de koper mocht verwachten, niet aan de overeenkomst 

6 Mits de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen.

7 Tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te recht-

vaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met 

ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan door-

dat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft 

gezorgd.

8 Richtlijn 99/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Euro-

pese Unie betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de ga-

ranties voor consumptiegoederen, Richtlijn (EU) 2019/770 van het Euro-

pese Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspec-

ten van overeenkomsten voor levering van digitale inhoud en digitale 

diensten, en Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de 

Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkom-

sten voor de verkoop van goederen.

beantwoordt. Daarnaast besteedt de memorie van toe
lichting nog wat woorden aan mededelingen van de ver
koper in het kader van de verwachtingen van de koper.9 
Ook de memorie van toelichting inzake de implementa
tie van Richtlijn 1999/44 wijdt weinig woorden aan het 
concept conformiteit. Deze memorie van toelichting 
doet niet veel meer dan concluderen dat de afgeleverde 
zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden c.q. dat 
de afgeleverde zaak niet van de overeenkomst mag af
wijken.10 De memorie van toelichting ten aanzien van de 
implementatie van Richtlijnen 2019/770 en 2019/771 
gaat daar wel uitgebreid op in:

‘De kern van de titels [7.1 BW en 7.1AA BW] wordt 
gevormd door de conformiteitsbepalingen die bepa
len wat de consument redelijkerwijze mag verwach
ten bij de aanschaf van een product en welke midde
len hem ten dienste staan indien het product niet aan 
deze redelijke verwachtingen beantwoordt. De con
formiteit moet bestaan op het moment dat de consu
ment het product geleverd krijgt. De verwachte le
vensduur van het product geldt hierbij als 
uitgangspunt. Deze conformiteitseis heeft een open 
karakter, in die zin dat de invulling ervan afhangt van 
de specifieke omstandigheden. Zo mag een consu
ment een langere levensduur verwachten van een 
dure wasmachine, een auto of een smart TV dan van 
een goedkoop tosti-ijzer, computerkabeltje of app.’11

Ook meldt de memorie van toelichting – in reactie op 
een voorstel van onder meer VNO-NCW/MKB Neder
land om in Nederland een vaste nonconformiteitster
mijn van twee jaar te implementeren – dat het Neder
landse nonconformiteitssysteem een combinatie vormt 
van de open regeling van de verwachte levensduur van 
een product.12 Verder gaat de memorie van toelichting 
in op ‘levensduur’ bij het begrip duurzaamheid. Artikel 2 
lid 13 van Richtlijn 2019/771 geeft een definitie van dit 
begrip, namelijk de geschiktheid van de goederen om 
hun vereiste functies en prestaties bij normaal gebruik 
te behouden. Deze duurzaamheid speelt onder andere 
een rol bij de vraag naar conformiteit, dat wil zeggen het 
is een van de objectieve conformiteitseisen genoemd in 
artikel 7:18 lid 2 BW. De memorie van toelichting ver
duidelijkt dat het hier gaat om de geschiktheid van goe
deren om hun vereiste functies en prestaties bij normaal 
gebruik te behouden. In tegenstelling tot duurzaamheid 
voor het milieu betreft het hier duurzaamheid in de zin 
van de levensduur van een product.13

Met andere woorden, de Nederlandse wetgever acht in 
het kader van conformiteit de levensduur van een zaak 
essentieel. Hier zij wel opgemerkt dat Richtlijn 2019/771 
zelf niet deze nadruk legt op de levensduur van een pro
duct, anders dan dat duurzaamheid – de geschiktheid 
van de goederen om hun vereiste functies en prestaties 

9 Kamerstukken II 1981, 16979, nr. 3, p. 10, 35 en 36.

10 Kamerstukken II 2000/01, 27809, nr. 3, p. 4.

11 Kamerstukken II 2020/21, 35734, nr. 3, p. 6.

12 Kamerstukken II 2020/21, 35734, nr. 3, p. 21.

13 Kamerstukken II 2020/21, 35734, nr. 3, p. 24.
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bij normaal gebruik te behouden – is opgenomen als ob
jectief conformiteitsvereiste in artikel 7 lid 1 onder d.14 
Gezien het feit dat Richtlijn 2019/771 in maximum har
monisatie voorziet, is het aldus de vraag of dit Neder
landse standpunt wel in lijn is met Richtlijn 2019/771.15

Volledigheidshalve, (ook) het Voorstel Richtlijn Groene 
transitie en het Voorstel Richtlijn Corporate responsibi
lity adresseren het begrip ‘conformiteit’ niet direct. Het 
doel van het Voorstel Richtlijn Groene transitie is het 
bijdragen aan een circulaire, schone en groene EUeco
nomie door consumenten in staat te stellen weloverwo
gen aankoopbeslissingen te nemen en zo bij te dragen 
tot duurzamere consumptie.16 Dit voorstel breidt de pre
contractuele informatieverplichtingen – die gelden in
gevolge (de wetgeving geïmplementeerd op basis van) 
Richtlijn 2011/8317 – voor handelaren uit, zowel voor 
overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten als voor andere dan overeen
komsten op afstand of buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten.18 Het gaat dan onder meer om (1) in
formatie over het bestaan en de duur van een commerci
ele duurzaamheidsgarantie van een producent voor alle 
soorten goederen (wanneer deze informatie door de 
producent beschikbaar is gesteld), (2) informatie die 
erop neerkomt dat de producent geen informatie heeft 
verstrekt over het bestaan van een duurzaamheidsga
rantie van de producent voor energieverbruikende goe
deren, (3) de repareerbaarheidsscore van het goed, en 
(4) andere reparatieinformatie indien er geen repareer
baarheidsscore op Unieniveau beschikbaar is (zoals in
formatie over de beschikbaarheid van reserveonderde
len en een reparatiehandleiding).19 Met andere woor
den, deze bepalingen raken indirect mogelijk wel aan 
het vraagstuk van conformiteit, maar adresseren deze 
niet direct (het gaat immers om informatieverplichtin
gen).
Het Voorstel Richtlijn Corporate responsibility ziet op 
(de aansprakelijkheid voor) de verplichtingen van on
dernemingen met betrekking tot feitelijke en potentiële 
negatieve effecten op de mensenrechten en het milieu. 
Dit voorstel bevat wel een aantal bepalingen waar een 
rol voor refurbished producten weggelegd zou kunnen 
zijn. Zo bepaalt artikel 7 dat de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat ondernemingen passende maatregelen ne
men om potentiële negatieve effecten voor de mensen
rechten en het milieu te voorkomen of te beperken. Ar
tikel 15 eist dat de lidstaten ervoor zorgen dat onderne

14 En, per par. 32 van Richtlijn 2019/771, indien er sprake is van een precon-

tractuele mededeling die onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst 

en die specifieke informatie over duurzaamheid bevat, dan moet de con-

sument daarop kunnen vertrouwen als een deel van de subjectieve con-

formiteitsvereisten.

15 Art. 4 Richtlijn 2019/771.

16 Voorstel Richtlijn Groene transitie, par. 1.1.

17 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 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 (hierna: Richtlijn 2011/83).

18 Resp. art. 6 en art. 5 van Richtlijn 2011/83.

19 Art. 2 Voorstel Richtlijn Groene transitie.

mingen een plan vaststellen om ervoor te zorgen dat het 
bedrijfsmodel en de strategie van de onderneming ver
enigbaar zijn met de overgang naar een duurzame eco
nomie en met de beperking van de opwarming van de 
aarde tot 1,5 °C. Echter, deze verplichtingen zijn nogal 
breed geformuleerd en bevatten geen directe verwijzin
gen naar de conformiteit van producten, laat staan het 
gebruik van refurbished producten om aan de verplich
tingen tot herstel of vervanging te voldoen. Bovendien 
is het de vraag hoeveel ruimte de lidstaten zouden heb
ben om op grond van het Voorstel Richtlijn Corporate 
responsibility maatregelen te implementeren over het 
gebruik van refurbished goederen bij herstel of vervan
ging, gezien de maximum harmonisatie zoals vastge
legd in artikel 4 van Richtlijn 2019/771.

2.3 Nieuw goed
Zoals hierna nader wordt toegelicht in paragraaf 4.3, is 
in de (weinige) Nederlandse rechtspraak ten aanzien 
van een ‘refurbished’ goed bepaald dat de consument 
recht heeft op een ‘nieuw’ goed.20 Maar wat is eigenlijk 
een nieuw goed? De eerste gedachte zou zijn dat een 
nieuw goed een goed is dat de consument koopt en 
waarvan de consument de eerste koper dan wel gebrui
ker is. Maar de volgende voorbeelden geven aan dat dit 
wellicht toch niet zo simpel is: 

 – Een consument koopt online een telefoontoestel. 
Na ontvangst haalt de consument de telefoon uit de 
verpakking en constateert dat de kleur hem niet 
aanstaat. Na vijf dagen maakt de consument gebruik 
van zijn wettelijke herroepingsrecht en retourneert 
de telefoon aan de verkoper. De verkoper laat de te
lefoon opnieuw verpakken en biedt deze weer te 
koop aan. Valt de telefoon aan te merken als een 
‘nieuw’ goed?

 – Een consument schaft in een fysieke winkel diverse 
kledingstukken aan. De verkoper biedt de consu
ment het recht om gekochte kledingstukken binnen 
een termijn van 30 dagen na aankoop om te ruilen. 
De consument maakt van dit recht gebruik en ruilt 
een deel van de gekochte kledingstukken 14 dagen 
na aankoop om. De verkoper neemt de geretour
neerde kledingstukken terug en hangt ze weer in de 
winkel ter verkoop. Zijn deze geruilde c.q. geretour
neerde kledingstukken ‘nieuw’?

 – Een professionele fabrikant verkoopt en levert 
– vanuit de fabriek – een partij laptops op basis van 
de Incoterm DDP aan een retailer. De laptops wor
den per vrachtwagen vervoerd in een container. 
Vanwege stakingen kan de vrachtwagen het fabriek
sterrein van de fabrikant niet af, waarna de contai
ner met laptops een week lang in de volle zon blijft 
staan. Wanneer de stakingen voorbij zijn, weigert de 
retailer de laptops in ontvangst te nemen omdat 
deze een week lang aan hoge temperaturen in de 
container zijn blootgesteld. De fabrikant neemt de 
laptops terug, haalt ze uit de verpakking, haalt ze uit 

20 Rb. Amsterdam 8 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4197; Rb. Amsterdam 

18 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519.
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elkaar, test alle onderdelen, zet de laptops weer in 
elkaar, verpakt ze opnieuw en levert ze vervolgens 
weer aan de retailer. De laptops zijn niet verkocht 
aan noch gebruikt door consumenten. Maar is er 
sprake van een ‘nieuw’ goed dat de retailer te koop 
kan aanbieden?

 – Een consument koopt een tuintafel in een fysieke 
winkel. Thuis constateert de consument dat een van 
de tafelpoten niet goed vastzit door een dolgedraai
de schroef. De door de consument op de tafel gereed 
gezette high tea valt daardoor bijna van tafel. De 
consument gaat dezelfde dag terug naar de winkel. 
De verkoper biedt aan de tafel ter plekke te repare
ren. De reparateur is momenteel echter niet aanwe
zig, waardoor de reparatie een paar uur op zich zal 
laten wachten. Als alternatief biedt de verkoper de 
consument eenzelfde nieuwe tafel aan. De consu
ment maakt gebruik van dit laatste aanbod. De vol
gende dag vervangt de reparateur de tafelpoot (ver
vanging van de schroef) en biedt de verkoper de ta
fel opnieuw ter verkoop aan in de showroom. 
Kwalificeert de ‘gerepareerde’ tafel (nog steeds) als 
een ‘nieuwe’ tafel?

Er is mijns inziens geen eenduidig antwoord op voren
staande vragen. Gevoelsmatig zou ik een goed als een 
‘nieuw’ goed beschouwen als het niet eerder op de markt 
gebracht is, en aldus niet is verkocht en geretourneerd 
op welke basis dan ook. Maar dit zegt wellicht niet direct 
iets over de vraag of het ook vanuit juridisch oogpunt als 
‘nieuw’ dient te worden aangemerkt. Het benadrukt dat 
er op het eerste gezicht geen duidelijke criteria lijken te 
zijn om vast te stellen of er sprake is van een ‘nieuw’ 
goed. Dit bemoeilijkt de discussie over reparatie of ver
vanging met of door refurbished goederen.

3. Herstel: wettelijk kader

Noch de wet (artikel 7:21 BW) noch de memorie van toe
lichting voorziet in de wijze waarop uitvoering moet 
worden gegeven aan de remedie van herstel. Ook arti
kel 13 van Richtlijn 2019/771 houdt zich op de vlakte: 
lid 1 bepaalt dat bij een conformiteitsgebrek de consu
ment onder meer het recht heeft om de ‘goederen in 
overeenstemming met de overeenkomst te laten bren
gen’, en op basis van lid 2 kan de consument kiezen tus
sen herstelling en vervanging ‘om de goederen in con
formiteit te brengen’. In de literatuur wordt naar voren 
gebracht dat onder herstel iedere opheffing van de on
deugdelijkheid valt.21

Als het criterium is ‘het in overeenstemming met de 
overeenkomst brengen van het goed’, dan zie ik op voor
hand geen bezwaren om hiervoor tweedehands of refur
bished onderdelen te gebruiken. Stel dat de airco van 
een nieuwe auto na twee jaar defect raakt, terwijl de 
consument mag verwachten dat de auto inclusief de air

21 Asser/Hijma 7-I 2019/543.

co in ieder geval vijf jaar naar behoren werkt. Mijns in
ziens moet de autoverkoper gerechtigd zijn om de airco 
te herstellen met een gebruikt of refurbished onderdeel, 
zolang de airco met dat onderdeel de levensduur van vijf 
jaar haalt.22 Dit geldt temeer wanneer het hiervoor aan
gehaalde standpunt van de Nederlandse wetgever in 
acht wordt genomen, namelijk dat bij de conformiteit 
van een goed de verwachte levensduur als uitgangspunt 
moet gelden. Hierbij zij opgemerkt dat een praktische, 
lastige kwestie hierbij de bewijsplicht is. Hoe kan of 
moet worden bewezen dat een refurbished onderdeel 
nog een levensduur van zoveel maanden heeft?23

Een hieraan verwante kwestie is het verschil tussen het 
geval waarbij een consument recht heeft op herstel ex 
artikel 7:21 BW en het geval waarbij artikel 7:21 BW niet 
van toepassing is en de consument een separate over
eenkomst tot herstel sluit (gemakshalve met een andere 
partij dan die waarvan de consument bijvoorbeeld een 
fiets heeft gekocht).24 Stel dat er sprake is van een defec
te elektrische fiets, waarbij het defect bestaat uit een 
niet-werkende accu. Zoals hiervoor uitgelegd, zal de 
verkoper naar mijn mening in het eerste geval gerech
tigd zijn om de elektrische fiets in overeenstemming te 
brengen met een gebruikte of refurbished accu. Dit zal 
mogelijk makkelijk(er) kunnen worden aangenomen in
dien de elektrische fiets een verwachte levensduur heeft 
van vijf jaar en de accu er na drie jaar mee ophoudt. De 
verkoper kan in dat geval volstaan met een accu die nog 
minstens twee jaar naar behoren werkt. In het tweede 
geval is dat minder vanzelfsprekend. Wanneer een con
sument zijn elektrische fiets naar de fietsenmaker 
brengt voor herstel (van de accu), dan zal – tenzij partij
en iets anders afspreken – mijns inziens gelden dat de 
fietsenmaker in beginsel de defecte accu zal vervangen 
door een nieuwe en ongebruikte accu. In dat geval claimt 
de consument geen herstel op basis van consumenten
koop, en er bestaat dan geen directe relatie tussen de 
defecte accu en de levensduur van de fiets (de fiets die 
de consument heeft gekocht op basis van een consu
mentenkoop van een andere verkoper). Dit verschil 
wordt ook tot uitdrukking gebracht door het feit dat in 
het eerste geval het herstel kosteloos dient te zijn, en in 
het tweede geval niet.

22 Zie overigens voor een beslissing of een auto als nieuw kan worden aan-

gemerkt onder de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrij-

wielen 1992 het arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 augustus 2022, 

ECLI:NL:GHARL:2022:6853. Het ging hier om een Ferrari met 510 km op 

de teller.

23 Zie over de levensduur van producten o.a. Drion, die ervoor pleit om fa-

brikanten te verplichten om een lijst te publiceren waarop de minimaal te 

verwachten levensduur te vinden is van (de belangrijkste onderdelen van) 

hun producten; C.E. Drion, Een levensduurlijst voor producten, NJB 2015/295. 

Zie verder een voorbeeld van een dergelijke lijst – de zogeheten UNETO 

VNI Tabel – zoals gepubliceerd door de ondernemersvereniging Techniek 

Nederland op www.technieknederland.nl/onze-leden/waar-staan-onze-

leden-voor/gebruiksduurverwachting.

24 Waarbij in dit voorbeeld wordt aangenomen dat er sprake is van een de-

fect goed dat hersteld kan worden door vervanging van een onderdeel 

daarvan.
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4. Vervanging

4.1 Wettelijk kader
Ook voor vervanging geldt dat de wet en de memorie 
van toelichting niet adresseren hoe dit geëffectueerd 
zou moeten worden. De hiervoor bij herstel genoemde 
opmerkingen over lid 1 en 2 van artikel 13 van Richtlijn 
2019/771 gelden ook voor vervanging: als de essentie 
van de rechtsmiddelen bij nonconformiteit het in over
eenstemming brengen van het goed met de overeen
komst is, dan zou dat ook moeten kunnen met refur
bished goederen. Verder biedt mijns inziens – anders 
dan de hierna te bespreken rechterlijke uitspraken – het 
Quellearrest geen grondslag om vervanging door een 
‘nieuw’ goed te eisen. Ook wijs ik op het feit dat de Ne
derlandse wetgever in het kader van conformiteit de le
vensduur van een zaak essentieel acht. In dat licht zie ik, 
in het kader van vervanging ex artikel 7:21 lid 1 onder c 
BW, eerder redenen voor het gebruik door de verkoper 
van refur bished goederen – in plaats van nieuwe goede
ren – dan bezwaren hiertegen. Ook het feit dat het niet 
altijd duidelijk is wanneer sprake is van een ‘nieuw’ goed 
kan een factor zijn om mee te wegen bij de vraag of ver
vanging door refurbished goederen mogelijk moet zijn. 
Ten slotte meldt de memorie van toelichting op de im
plementatie van Richtlijn 2019/771 als gezegd dat de in 
de richtlijn bedoelde duurzaamheid ziet op de levens
duur van een product, niet op duurzaamheid voor het 
milieu. Echter, dit zou geen beletsel mogen vormen om 
duurzaamheid voor het milieu toch aan te grijpen als 
extra reden om vervanging door refurbished goederen 
toe te staan.
Dat gezegd hebbend, net als bij het herstel van non-con
forme goederen met refurbished (of gebruikte) onderde
len zal het in de praktijk lastig te bewijzen zijn wat de 
nog resterende levensduur van een refurbished goed is. 
Verder is het belangrijk dat de consument vooraf duide
lijk op de hoogte wordt gebracht over het feit dat zijn 
wettelijke rechten op herstel en vervanging kunnen 
worden geëffectueerd door refurbished goederen.

4.2 Rechtspraak inzake vervanging door een 
refurbished goed

4.2.1 Nederlandse rechtspraak
In Nederland zijn er twee rechterlijke uitspraken gewe
zen over vervanging van een defect goed door een refur
bished exemplaar. Beide zaken speelden bij de Amster
damse rechter, en in beide zaken oordeelde de rechter 
dat vervanging diende plaats te hebben door een nieuw 
exemplaar. Beide rechters verwezen in dit kader naar de 
Quelle-uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ 
EG).25 Alvorens dieper in te gaan op deze Nederlandse 
uitspraken is het daarom goed om eerst in te zoomen op 
dit Quelle-arrest.

25 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231.

4.2.2 Quelle arrest
Deze zaak ziet op de uitleg van specifieke bepalingen 
van Richtlijn 1999/44.26 Meer precies draaide de zaak om 
de Duitse implementatie van artikel 3 lid 1 en 2 van deze 
richtlijn, tegen de achtergrond van paragraaf 15 van de 
considerans daarvan. Artikel 3 lid 1 van Richtlijn 1999/44 
bepaalt dat de verkoper jegens de consument aanspra
kelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat be
staat bij de aflevering van de goederen. Ingevolge lid 2 
heeft de consument – in geval van gebrek aan overeen
stemming – recht op kosteloos herstel of vervanging, op 
een prijsvermindering dan wel op ontbinding van de 
koopovereenkomst. Paragraaf  15 van de considerans 
van Richtlijn 1999/44 meldt dat het de lidstaten vrijstaat 
om te bepalen dat

‘(…) elke terugbetaling aan de consument kan wor
den verminderd teneinde rekening te houden met het 
gebruik dat de consument van het goed heeft gehad 
sedert het hem is afgeleverd; (…) de gedetailleerde 
regeling betreffende de wijze waarop tot de ontbin
ding van de overeenkomst wordt gekomen, kan wor
den vastgelegd in het nationale recht.’

Bij de implementatie in Duits recht zijn de bepalingen 
van Richtlijn 1999/44 vooral terechtgekomen in § 439 en 
§ 346 van het Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).27 In geval 
van een gebrekkig goed kan de koper op basis van § 439 
BGB herstel of levering van een goed zonder gebreken 
vorderen. Indien de verkoper een goed zonder gebreken 
levert, kan hij op zijn beurt teruggave van het gebrekki
ge goed verlangen. Ingevolge § 346 BGB moet – kort ge
zegd – de schuldenaar in geval van een opzegging even
tuele ontvangen prestaties en genoten voordelen resti
tueren. Is dat onmogelijk, dan moet de schuldenaar in 
plaats daarvan een vergoeding betalen.
Terug naar de feiten in het Quelle-arrest. Een consu
ment koopt – op basis van een postorder – een fornuis 
(inclusief oven) van verkoper Quelle voor een bedrag 
van € 524,90. De emaillen laag aan de binnenkant van de 
oven laat los. Dit kan blijkbaar niet worden hersteld en 
om die reden verzoekt de consument Quelle om het for
nuis te vervangen door een nieuw exemplaar. Quelle 
stuurt de consument daarop een nieuw fornuis, alsmede 
een verzoek om vergoeding voor het gebruik van het 
oorspronkelijke exemplaar van de datum van aankoop 
totdat het fornuis niet meer functioneerde (aanvanke
lijk €  119,97, daarna €  69,97). Namens de consument 
stapt het Bundesverband naar de rechter en eist terug
betaling van de gebruiksvergoeding en een verbod voor 
Quelle om gebruiksvergoedingen te vragen bij vervan
ging van gebrekkige goederen. De zaak komt uiteinde
lijk terecht bij het Bundesgerichtshof. Dat oordeelt dat 
de verkoper op grond van § 439 en § 346 BGB inderdaad 
bij vervanging van een nietconform goed recht heeft op 

26 Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 

betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 

consumptiegoederen (PbEG, L 171, p. 12).

27 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

8 e.v.
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een vergoeding om de voordelen te compenseren die de 
koper uit het gebruik van dat goed tot aan de vervanging 
heeft genoten. Wel heeft het Bundesgerichtshof beden
kingen bij deze eenzijdige last die aan de koper wordt 
opgelegd. Het betwijfelt of de bepalingen van het BGB in 
lijn zijn met Richtlijn 1999/44. Daarom stelt het Bun
desgerichtshof de volgende prejudiciële vraag aan het 
Hof van Justitie:

‘Dienen de bepalingen van artikel 3, lid 2, juncto arti
kel 3, lid 3, eerste alinea, en lid 4, of artikel 3, lid 3, 
derde volzin, van [de] richtlijn (…) aldus te worden 
uitgelegd, dat zij in de weg staan aan een nationale 
wettelijke regeling op grond waarvan de verkoper, 
wanneer hij consumptiegoederen vervangt en aldus 
een situatie creëert die met de koopovereenkomst in 
overeenstemming is, kan eisen dat de consument 
hem voor het gebruik van de aanvankelijk geleverde 
nietcontractconforme consumptiegoederen een ver
goeding betaalt?’28

Het Hof van Justitie ‘herschrijft’ deze vraag als volgt:

‘[Moet] artikel 3 van de richtlijn aldus worden uitge
legd dat het in de weg staat aan een nationale rege
ling volgens welke de verkoper, in geval van levering 
van een nietconform consumptiegoed, van de con
sument een vergoeding mag eisen voor het gebruik 
van het nietconforme goed tot aan de vervanging 
ervan door een nieuw goed?’29

Vervolgens gaat het Hof van Justitie uitgebreid in op het 
feit dat – in geval van een gebrekkig product – de consu
ment recht heeft op het door de verkoper kosteloos in 
overeenstemming brengen van het defecte goed. Daarbij 
benadrukt het Hof van Justitie dat het kosteloos in over
eenstemming brengen van het goed door herstel of ver
vanging als doel heeft om de consument te beschermen 
tegen financiële lasten, welk risico de consument er an
ders van zou kunnen weerhouden om zijn rechten in te 
roepen.30 Ook levert, in tegenstelling tot wat de Duitse 
regering aanvoert, vervanging van een nonconform 
goed door een nieuw goed zonder financiële vergoeding 
geen ongerechtvaardigde verrijking aan de kant van de 
consument op. Dit vindt zijn grondslag in de gedachte 
dat artikel 3 lid 1 van Richtlijn 1999/44 bepaalt dat de 
verkoper tegenover de consument aansprakelijk is voor 
elke non-conformiteit die bestaat bij aflevering van het 
goed. Dat betekent dat wanneer de verkoper een 
nonconform goed levert, de verkoper zijn verbintenis 
incorrect uitvoert en aansprakelijk is voor de gevolgen 
van deze slechte uitvoering. Ontvangt de consument in 
dat geval een nieuw goed ter vervanging van het 
nonconforme goed, dan ontvangt de consument slechts 
met vertraging een goed dat (wel) overeenstemt met de 

28 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

13-16.

29 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

17.

30 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

33 en 34.

overeenkomst en dat de consument van begin af aan had 
moeten ontvangen.31 Volledigheidshalve, wat betreft 
paragraaf  15 van Richtlijn 1999/44 merkt het Hof van 
Justitie op dat deze paragraaf uitsluitend ziet op het ge
val van ontbinding van de overeenkomst (ex artikel  3 
lid 5 Richtlijn 1999/44). Deze paragraaf heeft niet te gel
den als een algemeen beginsel dat de lidstaten het recht 
geeft om in alle gevallen waarin zij dat wensen rekening 
te houden met het gebruik dat een consument heeft ge
had van een non-conform goed.32 In dat licht conclu
deert het Hof van Justitie dat:

‘(…) artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uit
gelegd dat het in de weg staat aan een nationale rege
ling volgens welke de verkoper, in geval van levering 
van een nietconform consumptiegoed, van de con
sument een vergoeding mag eisen voor het gebruik 
van het nietconforme goed tot aan de vervanging 
ervan door een nieuw goed’.33

Het Hof van Justitie adresseert aldus de uitleg van het 
begrip ‘kosteloos’ als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 
1999/44, en de daaruit voortvloeiende vraag of ‘kostelo
ze vervanging’ betekent dat de verkoper van de consu
ment geen vergoeding kan vragen voor het gebruik van 
de (gebrekkige) zaak.34 Met andere woorden, het draait 
om de vraag of in geval van vervanging van een gebrek
kig product de verkoper een gebruiksvergoeding mag 
verlangen van de consument. Het gaat om de financiële 
aspecten van het recht van de consument op herstel en 
vervanging.35

Het Hof van Justitie oordeelt dat deze stellingen geen 
grond hebben en concludeert als gezegd dat de op de 
verkoper rustende verplichting om het goed kosteloos in 
overeenstemming te brengen door herstel of vervanging 
van het nietconforme goed, tot doel heeft de consu
ment te beschermen tegen het risico van financiële las
ten. Deze bescherming zou de consument er anders van 
kunnen weerhouden zijn rechten uit te oefenen. Gezien 
deze door de gemeenschapswetgever beoogde koste
loosheid kan de verkoper geen financiële aanspraken 
geldend maken in het kader van de nakoming van zijn 
verplichting om het goed conform te maken.36 De consu
ment moet deze rechten zonder kosten kunnen inroe
pen. Het Hof van Justitie gaat nergens in op hoe deze 
rechten feitelijk geëffectueerd moeten worden. In het 
bijzonder gaat het Hof van Justitie niet in op de vraag of 
de verkoper al dan niet aan zijn verplichtingen mag vol
doen met ‘refurbished’ of ‘replacement’ goederen of on

31 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

40 en 41.

32 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

39.

33 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

43.

34 Zie ook de conclusie van advocaat-generaal V. Trstenjak van 15 novem-

ber 2007 (ECLI:EU:C:2007:682), in het bijzonder r.o. 42 e.v.

35 Dit wordt overigens ook onderstreept door de stellingen van de Duitse 

regering in deze zaak, zie HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), 

ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 25, 29, 32 en 40.

36 HvJ EG 17 april 2008, C-404/06 (Quelle/BVV), ECLI:EU:C:2008:231, r.o. 

34.
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derdelen. Dit is op zich ook logisch, omdat deze aspec
ten simpelweg geen onderdeel zijn gemaakt of geweest 
in deze zaak.

4.3 Nederlandse uitspraken
Zoals hiervoor aangegeven, zijn er in de Nederlandse 
gepubliceerde rechtspraak twee zaken te vinden waarin 
het gebruik van refurbished producten bij een consu
mentenkoop aan de orde komt.

4.3.1 Apple I
De eerste is gewezen door de rechtbank Amsterdam op 
8  juli  2016.37 In deze zaak koopt een consument een 
 Apple iPhone tegen een prijs van € 799 inclusief btw. De 
koopprijs heeft zij betaald. Na pakweg zeven maanden 
kan de telefoon niet meer opgestart worden. De consu
ment richt zich tot Apple, die aangeeft dat de telefoon 
niet meer te repareren is. Apple biedt daarop de consu
ment een refurbished telefoontoestel aan, met dezelfde 
specificaties als het oorspronkelijke toestel. De consu
ment accepteert dit niet en geeft aan enkel een nieuw 
toestel te willen ontvangen. Volgens Apple voldoet ver
vanging door een refurbished toestel aan de rechten van 
de consument. De consument stapt daarop naar de rech
ter en vordert onder meer vervanging van het defecte 
toestel door een nieuw exemplaar. Volgens de consu
ment is Apple op basis van artikel 7:21 BW daartoe ver
plicht en hoeft de consument geen genoegen te nemen 
met een hersteld tweedehands toestel.
De rechter stelt eerst vast dat er sprake is van non-con
formiteit van het toestel ex artikel 7:17 BW. Vervolgens 
rijst de vraag wat het gevolg is van deze nonconformi
teit, mede gezien het feit dat het toestel niet hersteld 
kan worden. Apple is van mening dat zij een aanbod tot 
vervanging heeft gedaan dat in lijn is met artikel 7:21 
lid 1 onder c BW. De rechter dient daarom de vraag te 
beantwoorden wat wordt bedoeld met ‘vervanging van 
de afgeleverde zaak’ zoals bepaald in genoemd artikel. 
Moet de iPhone worden vervangen door een nieuw 
exem plaar zoals op het moment van aankoop? Of is het 
voldoende dat Apple een refurbished exemplaar aan
biedt dat ten minste vergelijkbaar is met de staat van de 
iPhone op het moment waarop deze defect raakte? De 
rechter oordeelt dat voor het antwoord op deze vraag 
artikel 7:21 lid 1 onder c BW conform Richtlijn 1999/44 
moet worden uitgelegd. Daarbij knoopt de rechter aan 
bij het hiervoor besproken Quellearrest:

‘Over de voor onderhavige casus relevante bepalin
gen heeft het Hof van Justitie in het arrest Quelle van 
17 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:231) onder meer over
wogen: Ingeval de verkoper een niet-conform goed 
levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoop
overeenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet 
hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uit
voering van die verbintenis. Dat de consument, die de 
verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele ver
bintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed 
ontvangt ter vervanging van het nietconforme goed, 

37 Rb. Amsterdam 8 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4197.

levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij 
ontvangt slechts met vertraging een goed dat in over
eenstemming is met de bepalingen van de overeen
komst, een goed dat hij van meet af aan had moeten 
ontvangen.’

De rechter concludeert vervolgens dat dit niet anders 
begrepen kan worden dan dat vervanging van een nieuw 
gekochte zaak die nonconform blijkt te zijn, moet wor
den geëffectueerd door aan de koper een nieuw exem
plaar te verschaffen.38 Het oordeel vermeldt dit niet met 
zoveel woorden, maar een refurbished toestel volstaat 
blijkbaar niet. Dat gezegd hebbend, de rechtbank gaat in 
deze zaak ook niet in op wat wordt verstaan onder een 
‘refur bished’ toestel, noch wat moet worden begrepen 
onder een ‘nieuw exemplaar’.

Bij dit oordeel kunnen de nodige kanttekeningen ge
plaatst worden. De rechter motiveert voornoemde con
clusie niet. Het blijft daardoor onduidelijk waarom de 
overweging uit het Quellearrest niet anders begrepen 
kan worden dan dat vervanging plaats moet hebben 
door een nieuw goed. Verder, zoals hiervoor uiteengezet, 
reageert het Hof van Justitie in de door de Amsterdamse 
rechter geciteerde rechtsoverweging op de stelling van 
de Duitse regering dat de omstandigheid dat de consu
ment in geval van vervanging van een nietconform 
goed een nieuw goed ontvangt zonder een financiële ver-
goeding te moeten betalen, ongerechtvaardigd wordt ver
rijkt. Dit moet mijns inziens ook tegen de achtergrond 
geplaatst worden van het feit dat de Duitse wetgever in 
§ 346 BGB heeft opgenomen dat de schuldenaar in geval 
van een opzegging eventuele ontvangen prestaties en 
genoten voordelen moet restitueren. Met andere woor
den, het Hof van Justitie bespreekt deze stelling in het 
kader van het bredere vraagstuk of deze gebruiksvergoe
ding in het BGB de consument ervan weerhoudt om zijn 
rechten onder de ingevolge Richtlijn 1999/44 geïmple
menteerde wetgeving te gelde te maken. Het Hof van 
Justitie geeft aldus geen antwoord op de vraag die voor
lag bij de Amsterdamse rechtbank, namelijk of de defec
te en nietherstelbare iPhone moet worden vervangen 
door een nieuw exemplaar zoals op het moment van 
aankoop, of dat kan worden volstaan met een refur
bished exemplaar dat ten minste vergelijkbaar is met de 
staat van de iPhone op het moment waarop deze kapot 
ging.

4.3.2 Apple II
De andere zaak is ook gewezen door de rechtbank Am
sterdam.39 In deze zaak koopt de consument een nieuwe 
iPad Air 2 voor een bedrag van € 819 inclusief btw. Bin
nen vier maanden na aankoop maakt de iPad niet of 
nauwelijks verbinding met de wifi. Hierdoor kan de con
sument de iPad niet meer normaal gebruiken. De IPad 
kan niet meer hersteld worden. De consument richt zich 

38 Rb. Amsterdam 8 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4197, r.o. 7-9.

39 Rb. Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519. Zie ook de 

noot van Mak bij deze uitspraak: Rb. Amsterdam 8 juli 2016, 15-35149, 

TvC 2017/4, p. 183.
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tot Apple, en Apple biedt de consument een ‘remanufac
tured’ c.q. ‘replacement’ iPad aan. De consument accep
teert dit niet en eist een nieuw exemplaar. Apple weigert 
en de consument stapt naar de rechter. In rechte vordert 
de consument de levering van een nieuwe iPad Air 2. De 
consument baseert deze vordering op het recht op kos
teloos herstel of vervanging onder artikel  7:21 BW. In 
geval van vervanging is er een recht op een nieuw exem
plaar, en een ‘remanufactured’ exemplaar kwalificeert 
niet als zodanig. Apple geeft toe dat de consument ge
zien de nonconforme iPad recht heeft op vervanging, 
maar betwist dat dit betekent dat er een recht bestaat op 
een nieuw exemplaar. De door Apple aangeboden ‘re
placement’ is van hetzelfde type als de defecte iPad. Een 
dergelijke ‘replacement’ bevat mogelijk gebruikte on
derdelen, maar dit is niet noodzakelijkerwijs het geval. 
Bovendien voert Apple uitgebreide tests uit op de nieu
we en eventuele gebruikte onderdelen en zijn het pro
ductieproces en de inspectie van een replacement iden
tiek aan het productieproces en de inspectie van een 
nieuwe iPad. Hierdoor zijn de prestatie en betrouwbaar
heid van een replacement gelijk aan een nieuw exem
plaar.40 Verder, in tegenstelling tot refurbished exempla
ren bevatten replacements voornamelijk nieuwe onder
delen en (slechts) enkele gebruikte onderdelen. In dit 
geval voldoet een replacement aldus aan artikel  7:21 
BW. In dit verband brengt Apple naar voren dat de wet 
en Richtlijn 1999/44 geen voorwaarden stellen aan het 
begrip ‘vervanging’. Daarmee is vervanging door een 
functioneel gelijkwaardige zaak in lijn met het vereiste 
om een gebrekkige zaak in overeenstemming te brengen 
met de overeenkomst. Tenslotte resulteert herstel van 
een gebrekkige zaak ook niet in een splinternieuw pro
duct. In dupliek stelt Apple ook nog dat herstel en ver
vanging met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze 
remedies leiden tot hetzelfde resultaat, namelijk het in 
overeenstemming brengen van het product met de over
eenkomst. Nu een product (ook) door herstel in over
eenstemming wordt gebracht met de overeenkomst, 
maakt dat duidelijk dat vervanging niet uitsluitend door 
een nieuw product kan plaatshebben.41 De rechter maakt 
echter korte metten met de stellingen en verweren van 
Apple:

‘Apple heeft aangevoerd dat in de uitspraak van de 
kantonrechter Amsterdam van 8  juli  2016 (zie 1.5) 
ten onrechte wordt verwezen naar het Quelle arrest 
(ECLI:EU:C:2008:231). De kantonrechter overweegt 
dat hoewel het Quelle arrest over een andere rechts
vraag ging, dit onverlet laat dat het Europese Hof in 
deze uitspraak wel degelijk een oordeel geeft over 

40 Volledigheidshalve, Apple duidt ook het verschil aan tussen refurbished 

en replacement exemplaren: ‘(…) Replacements worden enkel ter beschik-
king gesteld ter vervanging van ondeugdelijke iPads en worden niet verkocht 
op de website. Dat zijn “refurbished” iPads. Refurbished iPads zijn tweedehands 
exemplaren en worden daarom goedkoper aangeboden dan nieuwe modellen. 
Er is zodoende een groot verschil met een replacement, nu deze overwegend 
nieuwe onderdelen bevat en (slechts) enkele gebruikte onderdelen.’ Rb. Am-

sterdam 18 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519, r.o. 4.

41 Rb. Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519, r.o. 4 en 6.

vervanging van een non-conforme zaak. In (de Ne
derlandse vertaling van) dit arrest is te lezen: “Dat de 
consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn 
contractuele verbintenis dus correct heeft uitge
voerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van 
het niet conforme goed, levert geen ongerechtvaar
digde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertra
ging een goed dat in overeenstemming is met de be
palingen van de overeenkomst, een goed dat hij van 
meet af aan had moeten ontvangen.” Juist omdat de 
Wet en de Richtlijn geen specifieke eisen aan vervan
ging verbindt, is deze jurisprudentie van het Europe
se Hof belangrijk voor de uitleg van dit begrip. Naar 
het oordeel van de kantonrechter kan bovenstaande 
niet anders begrepen worden dan dat een consument 
die een nieuw product heeft gekocht dat noncon
form blijkt te zijn, bij vervanging recht heeft op we
derom een nieuw product.

Hiermee is naar het oordeel van de kantonrechter 
ook meteen de vraag beantwoord of Apple aan haar 
verplichtingen voldoet door de nonconforme iPad te 
vervangen door een replacement. Het antwoord daar
op is ontkennend. Als [eiseres] een refurbished of re
placement iPad had gekocht, mag Apple deze vervan
gen met een refurbished of replacement exemplaar, 
maar als de consument, zoals in dit geval, een nieuwe 
iPad heeft gekocht, heeft zij recht op een nieuwe iPad 
als vervanging. Een replacement iPad, is ondanks 
hetgeen Apple hierover allemaal heeft aangevoerd, 
geen nieuwe iPad, maar een replacement, hoe verge
lijkbaar deze exemplaren ook eventueel zijn. Apple 
biedt de replacement ook niet als “nieuw” aan op de 
markt.’42

In deze zaak geeft de rechter een wat uitgebreidere mo
tivatie dan in de hiervoor besproken zaak, maar het blijft 
summier. De rechter erkent hier duidelijk dat het Quel
learrest over een andere rechtsvraag ging dan de vraag 
hoe de verplichting tot vervanging ingevuld kan worden. 
Echter, volgens de rechter geeft het Hof van Justitie wel 
een oordeel over de vervanging van een nonconform 
product. Hiertoe citeert de rechter een overweging uit 
het Quellearrest, om vervolgens te concluderen dat dit 
niets anders kan betekenen dan dat de vervanging van 
een nonconform product plaats moet hebben door een 
nieuw product. Het blijft echter ook hier onduidelijk wat 
dan dit oordeel van het Hof van Justitie over vervanging 
is, en waarom dit niet tot een andere conclusie dan ver
vanging door een nieuw goed kan leiden. Het lijkt er op 
het eerste gezicht op dat de rechter verwijst naar de 
overweging dat er geen sprake is van ongerechtvaardig
de verrijking bij vervanging door een nieuw goed, maar 
dit blijft gissen. Bovendien, zoals ook aangegeven bij de 
eerdere Applezaak, komt deze overweging naar voren 
in het kader van de door de Duitse regering gemaakte 
koppeling tussen het ontbreken van een gebruiksver
goeding en de ontvangst van een nieuw goed. Noch het 

42 Rb. Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519, r.o. 10 en 11.
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Hof van Justitie noch de Duitse regering wijdt enige na
dere woorden aan de reikwijdte van ‘nieuw goed’, laat 
staan de reikwijdte van de verplichting tot vervanging 
van een non-conform product. De ‘oorspronkelijke’ pre
judiciële vraag van het Bundesgerichtshof verwijst ook 
niet naar het woord ‘nieuw’.

5. Conclusie

Al met al zie ik bij een consumentenkoop geen bezwaren 
voor een verkoper om gebruik te maken van refurbished 
onderdelen en goederen om aan zijn eventuele verplich
tingen tot herstel en vervanging te voldoen onder arti
kel 7:21 lid 1 onder b en c BW. De voornaamste reden 
hiervoor is het feit dat artikel  13 lid  1 van Richtlijn 
2019/771 ‘slechts’ bepaalt dat bij een conformiteitsge
brek de consument onder meer het recht heeft om de 
‘goederen in overeenstemming met de overeenkomst te 
laten brengen’. Ook de nadruk die de Nederlandse wet
gever legt op de levensduur van een goed in het kader 
van conformiteit ex artikel 7:17 BW biedt mijns inziens 
steun voor deze stelling. Verder maken ook de recente 
Europese wetgevingsinitiatieven duidelijk dat duur
zaamheid van producten steeds belangrijker wordt.43 Dit 
vormt wat mij betreft een extra argument om succesvol 
te kunnen betogen dat er ruimte zou moeten zijn om bij 
het voldoen aan de verplichtingen tot herstel en vervan
ging (ook) refurbished onderdelen en goederen te ge
bruiken.44,45 Ten slotte zijn de twee Nederlandse uitspra
ken over vervanging door een refurbished goed geba
seerd op specifieke overwegingen uit het Quelle-arrest, 
welke overwegingen op een ander aspect van het recht 
op vervanging zien dan waarop het in de Nederlandse 
uitspraken is toegepast.46 Dat gezegd hebbend, uitein

43 Dat gezegd hebbend, in haar publieke consultatie met betrekking tot ‘Sus-

tainable consumption of goods – promoting repair and reuse’ lijkt de Eu-

ropese Commissie uit te gaan van het uitgangspunt dat defecte goederen 

in beginsel vervangen moeten worden door nieuwe goederen. Dit gezien 

haar voorstel om verkopers de mogelijkheid te bieden om defecte goede-

ren te vervangen door refurbished goederen in plaats van nieuwe goede-

ren. Europese Commissie 11 januari 2022, Call for evidence for an impact 

assessment, Ares175084, p. 3.

44 Uiteraard ervan uitgaande dat het gebruik van refurbished onderdelen 

en goederen uiteindelijk onder de streep een ‘duurzaamheids’-voordeel 

oplevert; als in de praktijk bij wijze van spreken het gebruik van refur-

bished onderdelen en goederen onder de streep een zwaardere belasting 

op bijvoorbeeld het milieu zou leggen dan bij het gebruik van nieuwe goe-

deren, dan zou geen of minder waarde gehecht moeten worden aan dit 

duurzaamheidsargument.

45 Zie in dit kader ook C.M.D.S. Pavillon, Dwingend consumentenrecht en 

de overgang naar een circulaire economie: het mes snijdt aan twee kan-

ten, AA 2022/7/8, p. 576-585.

46 Ook Mak is kritisch op de onderbouwing met verwijzing naar het Quel-

le-arrest; zie Rb. Amsterdam 8 juli 2016, 15-35149, TvC 2017/4, p. 186. 

Verder ziet Mak twee argumenten die pleiten voor vervanging door een 

nieuw product, en twee argumenten tegen. De twee argumenten die voor 

pleiten: (a) de oorspronkelijke overeenkomst ziet op levering van een nieu-

we zaak, vervanging heeft tot doel het goed in overeenstemming met de 

overeenkomst te brengen en dus moet er worden vervangen met een nieuw 

goed, en (b) Richtlijn 1999/44 maakt onderscheid tussen nieuwe en twee-

dehands goederen. De twee argumenten die tegen pleiten: (c) refur bished 

goederen kunnen net zo goed of zelfs beter functioneren dan nieuwe goe-

delijk zal dit aan het Europees Hof van Justitie moeten 
worden voorgelegd om hier uitsluitsel over te krijgen.

deren, en (d) vanuit duurzaamheidsoogpunt zou het goed zijn dat verko-

pers ook over de mogelijkheid tot vervanging met refurbished goederen 

zouden beschikken.
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