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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Objet: Verzoekschrift 873/2008, ingediend door Fritz Wissler (Duitse nationaliteit), 
over de weigering van een Frans bedrijf producten te leveren naar Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is allergisch voor katoen. Hij had via zijn dochter op internet via een Duitse 
leverancier overhemden van microvezel zonder katoen van een Frans merk gevonden en 
gekocht. Het Franse bedrijf had een relatie met de Duitse leverancier, maar deze werd 
verbroken. Indiener wilde zijn overhemden derhalve rechtstreeks bij het Franse bedrijf 
bestellen. Dat gaf hem echter te verstaan dat het niet levert buiten Frankrijk. Indiener vraagt 
zich af of het in overeenstemming is met de interne markt dat een Frans bedrijf weigert een 
klant in Duitsland te bedienen, terwijl de klant bovendien had aangegeven de extra kosten 
voor zijn rekening te zullen nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het verzoekschrift

Indiener, die in Duitsland woonachtig is, heeft op de internetsite van een in Frankrijk 
gevestigd bedrijf overhemden van microvezel besteld en deze tevens betaald. Per e-mail is 
hem bericht dat het bedrijf geen leveringen verricht buiten Europees Frankrijk en dat indiener 
een adres in Frankrijk moet opgeven. Indiener heeft vervolgens voorgesteld de eventuele 
bezorgkosten op zich te nemen, maar heeft tot op heden nog geen overhemden ontvangen.
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Indiener heeft een verzoekschrift bij het Europees Parlement ingediend, omdat hij van mening 
is dat deze weigering overhemden te leveren in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin de 
winkel en de internetsite zijn gevestigd, in strijd is met de regels van de interne markt.

Opmerkingen van de Commissie met betrekking tot het verzoekschrift

De toepassing door een private exploitant van onderscheidende voorwaarden, zelfs de 
weigering een order aan te nemen vanwege redenen die verband houden met de nationaliteit 
of de woonplaats van de begunstigde van de distributiedienst, lijkt de kenmerken van een 
ongelijke behandeling in zich te dragen. Recente jurisprudentie van het Hof van Justitie heeft 
inderdaad een interpretatie bevestigd waarin werd gesteld dat bepalingen met betrekking tot 
de grondrechten, zoals artikel 49, niet alleen betrekking hebben op handelingen van de 
overheid, maar ook op bepalingen van andere aard, strekkende tot een collectieve regeling van 
arbeid in loondienst, zelfstandige arbeid en het verrichten van diensten1. Het Hof van Justitie 
heeft zich tot op heden echter nog niet uitgesproken over de vraag of privaatrechtelijke 
handelingen zoals beschreven door het geachte parlementslid wel of niet in het 
toepassingsgebied van artikel 49 EG vallen. 

In ieder geval beschikt de Commissie tot op de dag van vandaag nog niet over actiemiddelen 
met betrekking tot een eventuele schending van het Gemeenschapsrecht door particulieren op 
basis van de bevoegdheden die haar zijn toegekend door artikel 226 van het EG-Verdrag in 
het kader van de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht. Dit artikel staat de 
Commissie enkel toe door middel van een inbreukprocedure op te treden tegen lidstaten en 
enkel wanneer zij hun verplichtingen krachtens het verdrag niet nakomen. De Commissie kan 
bedrijven die discriminerend gedrag vertonen dus niet direct vervolgen. Indiener kan zijn zaak 
echter wel, in voorkomend geval, aanhangig maken bij de nationale rechter, aangezien deze 
belast is met de toepassing van het Gemeenschapsrecht.

Bovendien verbiedt Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt2 in 
artikel 20 lid 2 dat particuliere dienstverrichters in hun algemene voorwaarden voor toegang 
tot een dienst, discriminatoire bepalingen in verband met de nationaliteit of verblijfplaats van 
afnemer opnemen. Er wordt aan toegevoegd dat verschillen in behandeling slechts worden 
toegestaan onder de voorwaarde dat de dienstverrichters aantonen dat deze verschillen 
rechtstreeks door objectieve criteria worden gerechtvaardigd. Deze bepalingen moeten echter 
nog door de lidstaten in nationale wetgeving worden omgezet. De termijn voor deze 
omzetting loopt af op 28 december 2009. Indiener kan de zaak ook dan aanhangig maken bij 
de nationale rechter om de naleving van deze bepalingen zeker te stellen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande, is de Commissie derhalve niet in staat om een inbreukprocedure in 
gang te zetten overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag.

                                               
1 Zie het Arrest van het Hof van 11 december 2007, Zaak C-438/05, punt 33 en 34. 
2 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36-68


