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Betreft: Verzoekschrift 1098/2009, ingediend door F. B. (Italiaanse nationaliteit), over 
de mogelijkheid voor consumenten om af te zien van het gebruik van 
voorgeïnstalleerde software

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het merendeel van de computerproducenten zijn producten aanbiedt inclusief 
voorgeïnstalleerde software. Voor deze software moeten licentievergoedingen worden betaald 
die vaak zijn opgenomen in de prijs van het hardwareproduct. De prijs van de software wordt 
echter vaak niet afzonderlijk aangeduid, waardoor de consument niet eens weet dat - en wat -
hij voor de software heeft betaald. Indiener noemt met name Microsoft Windows-software, 
die op het overgrote deel van de verkochte computers is geïnstalleerd. Consumenten kunnen 
weliswaar aangeven dat zij afzien van het gebruik van de geïnstalleerde software en de 
vergoeding voor de software terugvorderen van de hardwareproducent, maar volgens indiener 
weigeren producenten in de praktijk vaak te betalen of maken zij de terugvorderingsprocedure 
zeer ingewikkeld. Bovendien is de prijs van de software die tussen bijvoorbeeld Microsoft en 
de computerproducent is overeengekomen geheim, waardoor het terug te vorderen bedrag 
voor de consument onbekend is. Indiener wenst dat de consument op de hoogte wordt gesteld 
van de prijzen van zowel de hardware als de software en dat de prijs van de software 
realistisch is. Ook vindt hij dat de consument het recht moet hebben af te zien van de software 
en dus alleen de prijs van de hardware betaalt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010
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De Commissie is op de hoogte van de kwesties die door indiener naar voren zijn gebracht en 
houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 

Op dit moment beschikt de Commissie niet over bewijs dat erop duidt dat het gedrag dat door 
indiener wordt bekritiseerd het gevolg is van praktijken die een schending zijn van de 
Europese antitrustregels zoals neergelegd in de artikelen 101 en 102 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. 

De koppelverkoop van verschillende producten (bijvoorbeeld een computer plus
voorgeïnstalleerde software) wordt niet als zodanig verboden door de consumentenwetgeving 
van de EU1. Een dergelijk aanbod moeten echter conform de consumentenbeschermingsregels 
zijn, zoals uiteengezet in verschillende richtlijnen: 

- Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten zou relevant kunnen zijn in het geval van indiener. Deze 
richtlijn is erop gericht om een aanzienlijke verstoring van het evenwicht in de rechten en 
plichten van de consument enerzijds en van de verkoper anderzijds te voorkomen. Deze 
algemene eis wordt aangevuld met een lijst bedingen die als oneerlijk kunnen worden 
beschouwd. Bedingen die door een nationale rechtbank, tribunaal of administratieve instantie
als oneerlijk worden beschouwd krachtens de richtlijn zijn niet bindend voor de consument. 
Alleen de desbetreffende nationale instanties zijn bevoegd te beoordelen of een handelaar 
(bijvoorbeeld Microsoft) de rechten van de consument krachtens de richtlijn schendt. Gesteld 
zou echter kunnen worden dat een beding dat in het algemeen en zonder nadere aanduiding de 
rechten van de consument krachtens de overeenkomst inperkt, als oneerlijk kan worden 
beschouwd. Verder verplicht deze richtlijn de handelaar zijn standaardvoorwaarden in 
duidelijke en begrijpelijke bewoordingen op te stellen.

Naar de Commissie begrijpt hebben nationale rechters van een aantal lidstaten, met name in 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, fabrikanten van apparatuur reeds verplicht om 
consumenten het bedrag van de voorgeïnstalleerde software terug te betalen. 

- Bovendien worden consumenten beschermd tegen een oneerlijk en misleidend
gecombineerd aanbod. Krachtens Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke 
handelspraktijken zijn misleidende praktijken die gepaard gaan met onjuiste informatie met 
betrekking tot bijvoorbeeld de prijs of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel en die van 
invloed zijn op de aankoopbeslissingen van de consument, verboden. Het opzettelijk niet 
geven van informatie over het product die de consument nodig heeft om een geïnformeerd 
besluit te nemen (bijvoorbeeld niet aangeven dat de software verwijderd en door de fabrikant 
terugbetaald kan worden wanneer dat het geval is), zou ook als een misleidende praktijk 
kunnen worden beschouwd. Trouwens, een product als gratis omschrijven wanneer de 
consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om het product af te halen 
is te allen tijde verboden. Daarom zou het een verboden misleidende praktijk kunnen zijn 
wanneer tegen de consument wordt gezegd dat het voorgeïnstalleerde besturingssysteem 
‘gratis’ (of met korting) in de prijs van de computer is opgenomen. 
                                               
1 Zie in het bijzonder gevoegde zaken VTB-VAB NV tegen Total Belgium NV (C-261/07) en Galatea BVBA 
tegen Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), waarin het Hof van Justitie heeft beslist dat Richtlijn 
2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken zich verzet tegen een nationaal verbod op een gezamenlijk 
aanbod ongeacht de specifieke omstandigheden van het concrete geval. 
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- Wat betreft de aanduiding van de prijs verplicht de richtlijn betreffende oneerlijke 
handelspraktijken handelaren alleen om de totaalprijs (en niet de prijs per onderdeel van het 
gecombineerde aanbod) aan te duiden wanneer ze een uitnodiging tot aankoop maken. 
Richtlijn 98/6/EG inzake prijsaanduiding eist van handelaren ook dat ze de verkoopprijs van 
het product aanduiden, maar staat toe dat lidstaten meer gedetailleerde eisen en voorschriften 
inzake de prijsaanduiding aannemen of behouden. 

Conclusie

De Commissie is van mening dat het verzoekschrift ongegrond is in zoverre dat de informatie 
die door indiener is voorgelegd geen aanleiding geeft tot de conclusie dat de antitrustregels 
van de EU geschonden zijn.

De Europese Commissie heeft niet het recht zich te mengen in particuliere geschillen. 
Wanneer wetgeving eenmaal door de Europese Unie is aangenomen, is het aan de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat hun nationale wetten in overeenstemming worden gebracht met de 
Europese wetgeving en dat deze wetten worden nageleefd. De nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de consument dienen in staat te zijn om 
passende stappen te ondernemen om toe te zien op de naleving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In het bijzonder geldt dat juist zij ervoor moeten zorgen dat de 
gecombineerde verkoop van computers en software in plaats van misleidend eerlijk en 
transparant is, conform de beginselen die in de consumentenwetten van de EU zijn 
uiteengezet. 


