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Begrippenlijst abonnementenwet 
 

 Consument 
Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. ZZP’ers en 
VOF’s worden in deze wet niet gelijkgesteld met consumenten. De wet kan wel indirect, 
via reflexwerking, van toepassing worden verklaard.  

 Reflexwerking 
Op overeenkomsten in 'het zakelijke verkeer' zijn de zogeheten grijze en zwarte lijst niet 
rechtstreeks van toepassing. Echter, indien de contractspartner zich beroept op de 
onredelijkheid van een beding in de algemene voorwaarden zal de rechter bij zijn 
beoordeling wel rekening houden met de zwarte en grijze lijst. Dit wordt reflexwerking 
genoemd. De mate van reflexwerking zal met name afhangen van de contractspartner: 
hoe kleiner de contractspartner hoe sterker de reflexwerking en daarmee de kans dat de 
voorwaarde als onredelijk bezwarend zal worden aangemerkt.  

 Bewust aangegaan abonnement 
Het abonnement is tot stand gekomen door een actieve handeling door de abonnee, 
bijvoorbeeld het insturen van een antwoordkaart, het invullen van een webformulier of 
ingaan op een telefonisch aanbod van de uitgeverij. Zodra er een contactmoment met de 
abonnee is geweest waarin de voortzetting van het abonnement ter sprake is geweest én 
waarop de abonnee positief heeft gereageerd kan er feitelijk niet meer van ‘stilzwijgend’ 
worden gesproken. De strenge regels voor stilzwijgende voortzetting van abonnementen 
gelden dan niet.   

 Stilzwijgend voortgezet abonnement  
Een abonnement dat voor bepaalde tijd is aangegaan wordt, zonder dat de abonnee een 
actieve handeling verricht, voortgezet. Voortzetting kan zijn: verlenging met bepaalde tijd 
of omzetting in onbepaalde tijd.  

 Abonnement voor bepaalde tijd 
Een abonnement dat wordt aangegaan voor een afgebakende periode of voor een 
bepaald aantal nummers van een (dag)blad. De abonnee is gebonden aan de 
abonnementsperiode en tussentijdse beëindiging is in principe niet mogelijk. Een 
uitzondering geldt voor abonnementen die worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 
langer dan 12 maanden. NB: abonnementen voor bepaalde tijd lopen automatisch af, 
tenzij in de abonnementsvoorwaarden uitdrukkelijk is geregeld dat het abonnement 
wordt voortgezet als niet tijdig of niet correct is opgezegd. 

 Abonnement voor onbepaalde tijd 
Een abonnement dat niet wordt aangegaan voor een afgebakende periode maar 
doorloopt totdat de abonnee opzegt en de opzegtermijn is uitgediend. 

 Opzegtermijn 
De nieuwe wet maakt, anders dan de huidige wet, een duidelijk onderscheid tussen twee 
types opzegtermijnen:  

1. De opzegtermijn die aangeeft hoeveel tijd vóór de einddatum van een abonnement voor 
bepaalde tijd de abonnee moet aangeven dat hij na het uitdienen van een  lopend 
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abonnement voor bepaalde tijd geen stilzwijgende voortzetting meer wil (dit type 
opzegtermijn rekent terug) . Is alleen van toepassing op abonnementen voor bepaalde 
tijd  ◄◄◄ 

2. De opzegtermijn die aangeeft hoeveel tijd na de opzegging een abonnement eindigt 
(dit type opzegtermijn rekent vooruit). Dit type opzegtermijn is van toepassing op 
abonnementen voor onbepaalde tijd, op abonnementen voor bepaalde tijd van meer 
dan 12 maanden (vanaf de 12e maand), en op eventuele abonnementen voor bepaalde 
tijd die op grond van de abonnementsvoorwaarden tussentijds beëindigd mogen 
worden.   ►►►  

 Verlengtermijn  
Deze termijn geeft aan met hoeveel tijd een abonnement (stilzwijgend) verlengd wordt.  
De maximale verlengtermijn voor abonnementen op kranten en tijdschriften is 3 
maanden. Andersoortige abonnementen (sportschool, boekenclub)  mogen niet worden 
verlengd met bepaalde tijd. 

 Tussentijdse beëindiging 
Dit drukt uit dat een abonnement, dat voor bepaalde tijd, dus voor een afgebakende 
periode, is aangegaan wordt beëindigd voordat die afgebakende periode voorbij is.  

 Zwarte en grijze lijst  
Hiermee wordt bedoeld de twee opsommingen in het Burgerlijk Wetboek (boek 6, artikel 
236 en 237) waarin is opgenomen welke bepalingen in algemene voorwaarden bij 
consumentenovereenkomsten bij voorbaat verboden zijn en welke van die voorwaarden 
vermoed worden verboden te zijn. In de grijze lijst staan bepalingen die worden ‘vermoed 
onredelijk bezwarend’ te zijn, maar waarvan de zakelijke partij bewijs mag leveren tegen 
die onredelijkheid, de zwarte lijst bevat ‘onredelijk bezwarende bedingen’ , die altijd 
verboden zijn ongeacht eventuele sterke argumenten daartegen. De nieuwe regels m.b.t. 
stilzwijgende voortzetting staan vooral in de zwarte lijst. Afwijken is dus niet toegestaan, 
hoe sterk de argumenten daarvoor ook zijn. De nieuwe wettelijke regels met betrekking 
tot stilzwijgend verlengen en opzegtermijnen worden per 2012 opgenomen in de zwarte 
en grijze lijst.  

 Abonnement ter kennismaking 
Deze abonnementen mogen niet stilzwijgend worden voortgezet (= noch verlengd met 
bepaalde tijd noch omgezet in onbepaalde tijd). Wat een abonnement ter kennismaking is 
definieert de wet niet echt. Er staat in de wet alleen dat het gaat om een abonnement 
‘met beperkte duur ter kennismaking’.  De Kamerleden die het amendement over 
kennismakingabonnementen aan het wetsvoorstel hebben toegevoegd geven in de 
toelichting bij hun amendement aan dat 'de beperkte duur verschillend zal kunnen zijn naar 
gelang van de frequentie waarmee het blad verschijnt'. Harde criteria zoals een 
maximum aantal nummers of een concrete periode (bijvoorbeeld gekoppeld aan het 
onderscheid laagfrequent en niet-laagfrequent) of een verstrekte korting op de 
abonnementsprijs, noemen zij in de toelichting niet. Aannemelijk is dat in ieder geval 
abonnementen op kranten en tijdschriften die met de letterlijke aanduiding 
‘kennismakingsabonnement’ of ‘proefabonnement’ worden aangeboden als zodanig 
worden aangemerkt. Of de bepaling zich ook uitstrekt tot abonnementen die niet met 
een dergelijke aanduiding worden aangeboden is in bij de behandeling van het 
wetsvoorstel niet ter sprake gekomen. Gezien het ontbreken van heldere criteria lijkt dit 
niet voor de hand te liggen. 
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 Dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften 
Voor abonnementen op ‘dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften geldt een 
uitzondering in de wet: deze abonnementen mogen met maximaal 3 maanden 
stilzwijgend worden verlengd, terwijl andere abonnementen alleen in onbepaalde tijd 
omgezet mogen worden.  Wat wordt verstaan onder ‘dag-, nieuws- en weekbladen en 
tijdschriften’ definieert de wet echter niet.  
Over digitale uitgaven is tijdens de parlementaire behandeling niet echt gesproken. Omdat 
de argumenten die hebben geleid tot de uitzondering voor kranten en tijdschriften 
grotendeels van toepassing zijn op digitale uitgaven, in combinatie met de opmerkingen 
die door  initiatiefnemer Van Dam zijn gemaakt tijdens de parlementaire behandeling, is de 
inschatting van het NUV dat digitale uitgaven ook onder de uitzondering vallen.  

 Tot wederopzegging 
Een abonnement onder deze voorwaarde stopt niet automatisch, maar pas als de 
abonnee een handeling verricht. Die handeling kan zijn opzeggen (onder de nieuwe wet 
uiterlijk één maand) voordat de abonnementstermijn van zijn abonnement voor bepaalde 
tijd is verstreken om zo stilzwijgende voortzetting te voorkomen, of opzeggen van een 
abonnement met inachtneming van de correcte opzegtermijn.  
 

 

Vragen? 
Als u meer over dit onderwerp wilt weten, dan kunt u contact opnemen met het vaksecretariaat 
Economische en Juridische Zaken van het NUV, telefoonnummer 020 - 43 09 150. 


