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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Groenboek over de herziening van het consumentenacquis
(2007/2010(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Groenboek over de herziening van het consumentenacquis (COM(2006)0744) 
en de vergelijkende analyse van het Europese consumentenrecht1, gelet op het vigerende 
Gemeenschapsrecht op het gebied van consumentenbescherming, elektronische handel en 
de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over het Europees 
verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen2, zijn resolutie 
van 7 september 2007 over Europees verbintenissenrecht3 en zijn resolutie van .. juni 2007 
over het vertrouwen van de consument in de digitale omgeving,

– gezien de openbare hoorzitting over de herziening van het communautair acquis ter 
bescherming van de Europese consumenten in het Europees Parlement op 10 april 2007,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie juridische 
zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat 48% van de detaillisten bereid is tot grensoverschrijdende transacties, 
maar dat slechts 29% dit ook daadwerkelijk doet; overwegende tevens dat 43% van de 
detaillisten denkt dat hun verkopen over de grens zouden toenemen als de regelgeving 
inzake consumententransacties in de hele Unie hetzelfde zou zijn4,

B. overwegende dat de helft van de Europeanen (50%) minder vertrouwen heeft in 
grensoverschrijdende aankopen dan in binnenlandse aankopen; dat meer dan twee derde 
(71%) denkt dat het ingewikkelder is om tot een oplossing te komen van bepaalde 
problemen bij grensoverschrijdende aankopen, zoals klachten, terugzending van goederen, 
prijskortingen of garanties5,

C. overwegende dat de belangrijkste doelstelling van deze herziening de totstandbrenging 
van een echte interne markt voor de consument is en daarbij een evenwicht te bewaren 
tussen een hoog niveau van consumentenbescherming en concurrentie tussen bedrijven; 
overwegende derhalve dat moet worden gekozen voor een evenwichtige aanpak waarbij 
de belangen van de consument en de economische actoren niet tegen elkaar worden 
uitgespeeld,

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 109.
3 PB C 305 E van 14.12.2006, blz. 247.
4 Business attitudes towards cross-border trade and consumer protection, Flash Eurobarometer 186, dec. 2006.
5 Consumer Protection in the Internal Market, Eurobarometer, september 2006.
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D. overwegende dat de diverse communautaire richtlijnen moeten worden vereenvoudigd en 
dat daarin meer samenhang moet worden aangebracht aangezien de bestaande regelgeving 
versnipperd is; overwegende voorts dat de communautaire wetgeving op het gebied van 
consumentenbescherming moet worden gemoderniseerd en aangepast aan de snelle 
ontwikkeling van de markt, met name aan de opkomst van nieuwe transactievormen 
waaronder elektronische handel en onlineveilingen,

E. overwegende dat met het oog op de versterking van het vertrouwen van de Europeanen in 
de interne markt meer rechtszekerheid moet worden verschaft aan zowel de consumenten 
als de economische actoren en dat moet worden gewaarborgd dat de bestaande wetgeving 
ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd,

F. overwegende dat het wenselijk is dat bepaalde nationale regels worden gehandhaafd 
omdat de consumenten deze zeer op prijs stellen, vooral omdat ze een zeer hoog 
beschermingsniveau bieden of samenhangen met bepaalde tradities; overwegende voorts 
dat een voorzichtige aanpak moet worden gevolgd bij harmonisatie aangezien de 
communautaire wetgever te kort ervaring heeft met de tenuitvoerlegging van richtlijnen 
op basis van maximale harmonisatie, zoals de richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken, 

I. Toepassingssfeer van de herziening van het acquis

1. pleit ervoor de richtlijn inzake elektronische handel alsmede de richtlijnen inzake 
financiële diensten op afstand, consumentenkrediet en oneerlijke handelspraktijken onder 
de werkingssfeer van deze herziening te laten vallen aangezien al deze richtlijnen in elkaar 
grijpen en een onderdeel vormen van de Europese regelgeving op het gebied van 
consumentenbescherming;

II. Algemene aanpak op wetgevingsgebied

1. Keuze voor een gemengde aanpak

2. spreekt zijn voorkeur uit voor een gemengde aanpak, i.e. een horizontaal instrument zo 
nodig in combinatie met vertikale maatregelen om zeker te stellen dat er samenhang wordt 
aangebracht in de bestaande wetgeving door een aantal voor alle richtlijnen geldende 
kwesties in één tekst op te nemen; is van oordeel dat bepaalde kwesties evenwel 
terreinspecifiek blijven en dat de sectoriële richtlijnen moeten worden gehandhaafd;

2. Toepassingssfeer van het horizontale instrument

3. is van mening dat het horizontale instrument zo breed mogelijk van toepassing moet zijn 
op alle consumentenovereenkomsten, of het nu om nationale of grensoverschrijdende 
transacties gaat, om te voorkomen dat er een nieuwe complicerende factor ontstaat, 
namelijk de toepassing op de consument van uiteenlopende rechtsstelsels naar gelang van 
de soort transactie;

3. Harmonisatiegraad

4. wijst erop dat harmonisatie niet mag leiden tot een lager niveau van 
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consumentenbescherming dan in sommige nationale regelgevingen bereikt is;

5. stelt voor het horizontale instrument te baseren op het beginsel van maximale 
harmonisatie aangezien dit instrument slechts begrippen en regels zal bevatten waarover 
volledige overeenstemming moet worden bereikt in het gemeenschappelijke belang van 
consumenten en economische actoren;

6. stelt voor de sectoriële instrumenten te baseren op het beginsel van minimale 
harmonisatie, met uitzondering van de instrumenten die reeds zijn goedgekeurd op basis 
van maximale harmonisatie, zoals de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken;

7. pleit ervoor dat de consument op niet-geharmoniseerde gebieden het voordeel geniet van 
de bindende wettelijke bepalingen die gelden in zijn gebruikelijke woonplaats, onverlet de 
toepassing van internationale verdragen over rechtsconflicten, inzonderheid het Verdrag 
van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, bijgenaamd Rome I;

III. Inhoud van het horizontale instrument

1. Definitie van consument en beroepsuitoefenaar 

8. is van oordeel dat de definities van "consument" en "beroepsuitoefenaar" noch in de 
communautaire wetgeving, noch in de nationale wetgevingen op elkaar zijn afgestemd en 
dat de verduidelijking van deze begrippen in het horizontale instrument van essentieel 
belang is aangezien hiermee het toepassingsbereik van het consumentenrecht wordt 
bepaald;

9. acht het absoluut noodzakelijk dat een "consument" wordt gedefinieerd als iedere buiten 
het kader van zijn beroepsactiviteit handelende natuurlijke persoon; acht het eveneens 
noodzakelijk om een "beroepsuitoefenaar" te definiëren als elke persoon die optreedt in 
het kader van zijn beroepsactiviteit;

10. is voorstander van een uitbreiding van de bescherming van de consument tot 
overeenkomsten tussen particulieren als een van de contractpartijen optreedt via een 
beroepsbemiddelaar met het doel profijt te trekken van de technische en juridische kennis 
van deze tussenpersoon;

2. Algemene clausule inzake goede trouw en billijke behandeling

11. is tegenstander van de opname van een clausule inzake goede trouw en billijke 
behandeling voor consumentenovereenkomsten in het horizontale instrument omdat deze 
begrippen op Europees niveau moeten worden gedefinieerd in het meer algemene kader 
van het Europees verbintenissenrecht;

3. Oneerlijke bedingen

3.1 Toepassingsbereik

12. acht het wenselijk om in bepaalde gevallen de regels inzake oneerlijke bedingen toe te 
passen op bedingen waarover afzonderlijk is onderhandeld om de consument te 
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beschermen die niet over dezelfde kennis van de markt beschikt als de beroepsuitoefenaar;

3.2 Lijst van bedingen

13. is van mening dat om het vertrouwen van de consument in de interne markt te versterken 
er meer bescherming zou moeten worden geboden met behoud van een zekere flexibiliteit, 
met drie soorten bedingen, namelijk verboden bedingen (zwarte lijst), vermeende 
oneerlijke bedingen (grijze lijst) en andere bedingen waarvan de consument via 
gerechtelijke stappen het oneerlijke karakter kan aantonen;

3.3 Toepassingsbereik 

14. onderschrijft het idee om de beoordeling van het oneerlijke karakter uit te breiden tot alle 
hoofdbedingen van de overeenkomst, met inbegrip van de bedingen over het 
hoofdvoorwerp van de overeenkomst en de prijs;

4. Contractuele gevolgen bij verzuim tot informatieverstrekking

15. acht het in dit stadium te ingewikkeld om ter zake algemene regelgeving vast te stellen 
waarin met de specifieke kenmerken van alle soorten overeenkomsten rekening is 
gehouden;

5. Herroepingsrecht

5.1 Duur en berekeningswijze van de termijn

16. wijst op de noodzaak om de wijze van berekening van de termijn te uniformiseren en 
daarbij de voorkeur te geven aan een berekening in kalenderdagen om de rechtszekerheid 
van transacties te verhogen; acht het eveneens noodzakelijk om de ingang van de termijn 
vast te stellen op het moment waarop de consument in staat is om vrijelijk en 
weloverwogen instemming te verlenen, d.w.z. als de consument het goed in handen heeft;

17. is evenwel van oordeel dat de duur van de termijn niet moet worden gelijkgetrokken 
aangezien deze termijnen verschillende doelen dienen en een andere tijdsduur 
rechtvaardigen en er bovendien uiteenlopende tradities in de lidstaten bestaan die zij 
wensen te behouden;

5.2 Wijze van uitoefening van het herroepingsrecht

18. onderstreept dat het vertrouwen van de consument in de interne markt zal worden 
versterkt als in het horizontale instrument wordt bepaald dat de consument de 
overeenkomst op elke gewenste manier kan herroepen op voorwaarde dat hij zijn 
herroeping zo nodig kan aantonen; is voorts van mening dat in het horizontale instrument 
moet worden vastgelegd dat hieraan geen andere kosten zijn verbonden voor de 
consument dan de directe kosten van terugzending van de goederen;

6. Invoering van algemene contractuele rechtsmogelijkheden

19. is van mening dat de invoering van algemene contractuele rechtsmogelijkheden buiten het 
kader van deze herziening ligt aangezien dit begrip onder het Europees 
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verbintenissenrecht valt;

20. pleit evenwel voor de invoering van collectieve schadeloosstelling ("collective redress"), 
een speciaal rechtsmiddel voor het regelen van massale geschillen in het 
consumentenrecht;

7. Speciale regels voor de verkoop van consumptiegoederen

7.1 Soorten overeenkomsten

21. acht het niet wenselijk om de regels voor de verkoop van consumptiegoederen uit te 
breiden tot overeenkomsten over de levering van digitale inhoud aangezien deze onder 
een speciale regeling vallen en software wordt verspreid via een exploitatielicentie en niet 
als zodanig wordt verkocht;

7.2 Tweedehandsgoederen die op openbare veilingen worden verkocht

22. stelt voor dit domein uit te sluiten van het toepassingsbereik van het horizontale 
instrument en de lidstaten de mogelijkheid te laten om te bepalen dat 
tweedehandsgoederen die op openbare veilingen worden verkocht niet onder het begrip 
consumptiegoederen vallen; pleit daarentegen voor speciale regels voor onlineveilingen;

7.3 Definitie van het begrip levering en regeling van de risico-overdracht

23. is van oordeel dat het begrip levering en de regeling van de risico-overdracht nauw met 
elkaar verbonden zijn; stelt derhalve voor het begrip levering in het horizontale instrument 
gemeenschappelijk te definiëren als het moment waarop de consument de goederen fysiek 
in ontvangst neemt tenzij de contractpartijen anders zijn overeengekomen en de risico-
overdracht te laten plaatsvinden op het tijdstip van levering;

7.4 Overeenstemming van de goederen

24. is van mening dat het horizontale instrument uitstekend kan dienen om de termijnen bij 
gebrek aan overeenstemming te verlengen met de periode dat de goederen in reparatie 
zijn; is voorts van mening dat in het horizontale instrument kan worden vastgelegd dat de 
garantietermijn met een na de reparatie vast te stellen periode wordt verlengd;

25. onderstreept evenwel dat in het horizontale instrument geen speciale regels voor 
tweedehandsgoederen moeten worden opgenomen ter eerbiediging van de regels die de 
lidstaten overeenkomstig hun eigen juridische tradities hebben goedgekeurd;

7.5 Bewijslast

26. stelt voor het beginsel weerlegbaar vermoeden uit te breiden tot de gehele duur van de 
wettelijke garantietermijn aangezien het voor de consument moeilijk is om een defect aan 
te tonen terwijl de beroepsuitoefenaar over de adequate technische en financiële middelen 
beschikt;

7.6 Rechtsmogelijkheden
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7.6.1 Volgorde in de manieren van schadeloosstelling

27. is van oordeel dat het horizontale instrument de consument de mogelijkheid moet bieden 
om vrij te kiezen uit de beschikbare manieren van schadeloosstelling in geval van 
wanprestatie, waarbij beëindiging van de overeenkomst pas mogelijk is als het contract 
helemaal niet wordt nagekomen of in geval van bijzonder ernstige contractbreuk;

7.6.2 Kennisgeving van het gebrek aan overeenstemming

28. acht het wenselijk dat het horizontale instrument een einde maakt aan de vele bestaande 
verschillen die momenteel voor verwarring zorgen;

7.6.3 Rechtstreekse aansprakelijkheid van de producent voor een gebrek aan 
overeenstemming

29. acht het niet aangewezen om directe aansprakelijkheid van producenten voor non-
conformiteit in het horizontale instrument op te nemen;

7.7 Handelsgaranties

30. onderstreept dat alle kwesties in verband met handelsgaranties (inhoud, overdracht, 
beperking) niet in een wettelijk kader thuishoren maar onder het beginsel van de 
contractuele vrijheid vallen; is dan ook van mening dat deze kwesties geen deel moeten
uitmaken van het horizontale instrument;

IV. Groenboek en Europees verbintenissenrecht

31. legt er de nadruk op dat het Europees consumentenrecht op samenhangende wijze moet 
worden geïntegreerd in het algemene raamwerk van het verbintenissenrecht; is evenwel 
van mening dat uitstel van de herziening van het consumentenacquis in verband met het 
tijdschema voor de uitwerking van het Europees verbintenissenrecht niet is 
gerechtvaardigd;

V. Daadwerkelijke toepassing van het consumentenrecht

32. wijst op de noodzaak om de effectiviteit van het consumentenrecht te garanderen om het 
vertrouwen van de consument in de interne markt te herstellen;

33. dringt er bij de Commissie op aan om de bestaande beschermingsconstructies voor 
consumenten te verbeteren en ook toe te zien op een correcte toepassing en naleving van 
de vigerende regelgeving;

34. roept de lidstaten op de samenwerking tussen hun nationale autoriteiten die zijn belast met 
de toepassing van het consumentenrecht te versterken en het voor de consument 
gemakkelijker te maken om gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen te nemen om zijn 
rechten op Europees niveau te doen gelden;

35. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

I. Context - problematiek

Het Groenboek van de Commissie over de herziening van het consumentenacquis maakt deel 
uit van de beloftes die zijn gedaan in het kader van het initiatief "beter wetgeven" om het 
bestaande regelgevingskader te vereenvoudigen en aan te vullen met het oog op de 
totstandbrenging van een echte interne consumentenmarkt.

Het Groenboek staat ook centraal bij het grote offensief dat is ingezet ten behoeve van de 
consument. Op dat punt steunt de rapporteur het nagestreefde ideaal: aan het einde van de 
onderneming moeten we tegen de Europese burgers kunnen zeggen "het maakt niet uit waar u 
zich in de EU bevindt, uw grondrechten blijven dezelfde".

De herziening van het consumentenacquis en het werk aan het Europees verbintenissenrecht
hangen direct samen. Dit compliceert wellicht de uitvoering van het Groenboek, maar mag 
daarom geen reden zijn voor uitstel van de herziening als gevolg van het nogal vage 
tijdschema voor de voltooiing van het Europees verbintenissenrecht. Niettemin moet niet uit 
het oog worden verloren dat bepaalde begrippen onder het algemeen verbintenissenrecht 
vallen (goede trouw, rechtsmogelijkheden...).

Aan sommige constateringen van de Commissie valt niet te tornen en die zijn op zich al 
genoeg reden tot herziening. Door de snelle ontwikkeling van de markt met vooral de opkomst 
van nieuwe vormen van handelstransacties zoals de elektronische handel is de bestaande 
wetgeving ten dele verouderd.

In dat opzicht vertoont het Groenboek een inconsequentie die moet worden gecorrigeerd. De 
richtlijn "elektronische handel" wordt namelijk buiten de herziening gehouden. De rapporteur 
pleit voor opname van deze tekst, maar ook van de richtlijnen inzake financiële diensten op 
afstand, consumentenkrediet en oneerlijke handelspraktijken aangezien deze deel uitmaken 
van de Europese regelgeving inzake consumentenbescherming.

Voorts zorgt de versnippering van de regelgeving, die vooral is ontstaan als gevolg van de 
manoeuvreerruimte die de lidstaten werd gelaten bij de omzetting in nationaal recht, voor 
onsamenhangendheden en verschillen in de rechten en plichten van de partijen bij een 
handelstransactie.

Een modernisering van dit rechtscorpus is dus aangewezen om bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de interne markt door de consumenten en de economische actoren een 
grotere rechtszekerheid te verschaffen.

De daadwerkelijke toepassing van het consumentenrecht blijft echter een groot probleem dat 
helaas niet aan de orde komt in het Groenboek.

Zorgen voor rechtszekerheid is de beste manier om het vertrouwen van de consumenten en de 
economische actoren te herstellen. Dat consumenten huiverig zijn om buiten hun woonland 
een overeenkomst aan te gaan, komt vooral door hun angst dat ze bij een geschil hun rechten 
niet kunnen laten gelden. Het is dus van kapitaal belang om te zorgen voor betere uitvoering 
en toepassing.
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II. Wetgevingsaanpak

1. Keuze voor een gemengde aanpak

De behoefte aan duidelijkheid en samenhang pleit voor de ontwikkeling van een horizontaal 
rechtskader waarin alle gemeenschappelijke kwesties in verband met 
consumentenbescherming worden ondergebracht. Zo een horizontaal instrument heeft ook het 
voordeel van flexibiliteit: bij nieuwe ontwikkelingen op de markt is het gemakkelijker en 
sneller om alleen dit instrument te herzien in plaats van vele richtlijnen.

Maar sommige kwesties blijven eigen aan bepaalde sectoren en kunnen niet worden geregeld 
in een overkoepelend instrument. Dan blijft een vertikale aanpak nodig.

De rapporteur pleit dan ook voor een gemengde aanpak.

2. Toepassingsbereik van het horizontale instrument

De rapporteur vindt dat het horizontale instrument zo ruim mogelijk op alle 
consumentenovereenkomsten van toepassing moet zijn, of het nu nationale of 
grensoverschrijdende transacties zijn.

De consument confronteren met verschillende rechtsstelsels naar gelang van de aard van de 
transactie druist in tegen het doel van de herziening omdat daarmee een nieuwe 
complicerende factor zou worden gecreëerd.

3. Harmonisatiegraad

Op dit moment wordt de communautaire wetgeving inzake consumentenbescherming 
ingegeven door het beginsel van minimale harmonisatie die de lidstaten de mogelijkheid biedt 
om een betere bescherming af te dwingen dan in de richtlijnen.

Voor de consument is het in geen geval aanvaardbaar om af te zien van een regel die hem tot 
nu toe de meeste bescherming bood. Bovendien zijn de voordelen van maximale harmonisatie 
nog niet duidelijk. De richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken, het enige voorbeeld van 
dit soort harmonisatie, is nog te recent om een afgewogen oordeel te kunnen vellen.

Daarom stelt de rapporteur een gecombineerde aanpak voor: maximale harmonisatie bij het 
horizontale instrument en minimale harmonisatie bij de sectoriële richtlijnen, met 
uitzondering van de richtlijnen die reeds zijn goedgekeurd op basis van maximale 
harmonisatie, zoals de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken. In eerste instantie zou 
kunnen worden besloten tot een zekere "bescheidenheid" door zich te beperken tot 
onderwerpen waarover werkelijke consensus ontstaat, ofwel omdat het gaat om een reële 
behoefte van de markt, ofwel omdat er geen echte verschillen tussen de nationale regels 
bestaan.

Deze aanpak leidt onherroepelijk tot de vraag welk rechtsstelsel van toepassing is op de sector 
die nog niet helemaal is geharmoniseerd. Met het oog op de bescherming van de consument 
stelt de rapporteur de volgende formule voor: "onverlet de toepassing van internationale 
verdragen over rechtsconflicten, inzonderheid het Verdrag van Rome I, geniet de consument 
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het voordeel van de bindende wettelijke bepalingen die gelden in zijn gebruikelijke 
woonplaats".

III. Inhoud van het horizontale instrument

1. Definitie van consument en beroepsuitoefenaar

De rapporteur pleit ervoor om onder de definitie van consument alleen natuurlijke personen te 
laten vallen die handelen buiten het kader van hun beroepsactiviteit.

Door rechtspersonen niet onder dit begrip te laten vallen wordt de duidelijkheid gediend. Er 
moeten zo objectief mogelijke criteria worden gehanteerd: de "omvang" van een bedrijf is te 
vatbaar voor interpretatie. De rapporteur geeft de voorkeur aan een negatieve definiëring, 
aangezien dat zowel in het communautair recht als in de nationale wetgevingen de regel lijkt 
te zijn.

Omdat de consument slechts beschermd is als hij zaken doet met een beroepsuitoefenaar is de 
rapporteur voorstander van een eenvoudige en duidelijke definitie van dit begrip waarmee een 
einde wordt gemaakt aan de veelheid van gebuikte termen (verkoper, leverancier, 
distributeur). Er hoeft dan ook geen onderscheid meer gemaakt te worden naar de aard van de 
beroepsactiviteit (handel, industrie, ambacht, vrij beroep), zolang de activiteit beroepsmatig 
wordt uitgeoefend. Uiteraard kan de beroepsuitoefenaar een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon zijn.

Voorts vindt de rapporteur dat contracten tussen particulieren moeten worden beschouwd als 
een consumentenovereenkomst als een van de contractanten handelt via een 
beroepsbemiddelaar. Als een particulier een professionele tussenpersoon inschakelt met het 
doel profijt te trekken van diens technische en juridische kennis is het niet meer dan logisch 
dat de andere partij dezelfde bescherming geniet als bij een contract met een 
beroepsuitoefenaar.

2. Oneerlijke bedingen

Toepassingsbereik

Momenteel zijn de regels inzake oneerlijke bedingen alleen maar van toepassing op bedingen 
waarover niet afzonderlijk is onderhandeld.

De rapporteur is van oordeel dat het in sommige gevallen nodig kan zijn de consument te 
beschermen tegen clausules waarover afzonderlijk is onderhandeld. Contractuele vrijheid 
moet natuurlijk de regel blijven, maar de consument is niet altijd in staat om de reikwijdte in 
te schatten van de verplichtingen die hij aangaat, in tegenstelling tot de beroepsuitoefenaar 
met zijn technische kennis.

Lijsten

De lijst die is gehecht aan de huidige richtlijn is van louter indicatieve aard en wordt dus 
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verschillend uitgelegd door de lidstaten. Om het vertrouwen van de consument in de interne 
markt te versterken, pleit de rapporteur voor de invoering van een flexibeler instrument dat 
meer bescherming biedt:

- verboden bedingen: korte lijst van bedingen die de grootste onevenwichtigheden in 
overeenkomsten veroorzaken;

- vermeende oneerlijke bedingen: lijst van bedingen waarvan de beroepsuitoefenaar kan 
aantonen dat ze niet oneerlijk zijn;

- andere bedingen: alle andere bedingen waarvan de consument via de rechter kan aantonen 
dat ze oneerlijk zijn.

Toepassingsbereik van de beoordeling van het oneerlijke karakter

De rapporteur beveelt aan om de beoordeling van het oneerlijke karakter uit te breiden tot alle 
hoofdbedingen van de overeenkomst, met inbegrip van de bedingen over het hoofdvoorwerp 
van de overeenkomst en de prijs. Sommige verzekeringscontracten bevatten bij voorbeeld 
uitsluitingsbedingen waarvan het oneerlijke karakter niet kan worden aangetoond op grond 
van de huidige bepalingen omdat ze juist het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.

4. Herroepingsrecht

Duur en berekeningswijze

De rapporteur is voorstander van uniformisering van de berekening van de garantietermijn in 
kalenderdagen (met inbegrip van feestdagen die van lidstaat tot lidstaat verschillen).

Ook moet ondubbelzinnig worden vastgelegd wanneer de termijn ingaat. De rapporteur stelt 
voor om de termijn te laten ingaan op het tijdstip waarop de consument in staat is om vrijelijk 
en weloverwogen instemming te verlenen, d.w.z. als de consument het goed in handen heeft.

Daarentegen vindt de rapporteur niet dat ook de duur van de termijn moet worden 
geuniformiseerd. De lidstaten hebben op dit punt verschillende tradities waaraan ze zeggen te 
zijn gehecht. Bovendien dienen de termijnen verschillende doelen die een verschillende 
tijdsduur rechtvaardigen. Bij verkoop op afstand moet de consument in staat worden gesteld 
om te bepalen of hij zijn aanschaf die hij niet in handen heeft gehad op het moment dat hij de 
overeenkomst aanging ook daadwerkelijk wil hebben en bij huis-aan-huisverkoop moet de 
consument kunnen terugkomen op een beslissing die hij wellicht bij overrompeling heeft 
genomen.

Wijze van uitoefening van het herroepingsrecht

Er bestaan grote verschillen tussen de lidstaten en de richtlijnen (brief, aangetekende brief, 
terugzending goederen). Overigens lijken er steeds meer praktijken te ontstaan die de 
uitoefening van het herroepingsrecht belemmeren (verplichting om een retournummer aan te 
vragen alvorens de goederen terug te sturen, verplichting om de goederen in de niet-
beschadigde originele verpakking terug te sturen...). Tot slot pleit de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën ervoor om herroeping via e-mail toe te staan.
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Volgens de rapporteur zal het vertrouwen van de consument in de interne markt fors worden 
versterkt als in het horizontale instrument wordt bepaald dat de consument de overeenkomst 
op elke gewenste manier kan herroepen op voorwaarde dat hij zijn herroeping kan aantonen.

5. Verkoop van consumptiegoederen

Definitie van het begrip levering en regeling van de risico-overdracht

De vraag wie het risico en de kosten draagt als de verkochte goederen zijn beschadigd is
verschillend geregeld in de lidstaten. In sommige lidstaten gaat het risico over op de koper op 
het moment van sluiting van de overeenkomst, in andere wordt het risico pas bij levering 
overgedragen.

De rapporteur stelt voor om beide kwesties gecombineerd in het horizontale instrument op te 
nemen. Met het oog op een afdoende bescherming van de consument stelt de rapporteur voor 
om levering te beschouwen als het moment waarop de consument de goederen fysiek in 
ontvangst neemt, tenzij de contractpartijen anders zijn overeengekomen en de risico-
overdracht te laten plaatsvinden op het tijdstip van levering.

Rechtstreekse aansprakelijkheid van de producent voor een gebrek aan overeenstemming

De rapporteur acht het niet aangewezen om directe aansprakelijkheid van producenten voor 
non-conformiteit in het horizontale instrument op te nemen. De richtlijn inzake bepaalde 
aspecten van de verkoop van en de garantie op consumptiegoederen is in sommige lidstaten 
pas kort geleden omgezet in nationaal recht, zodat er te weinig ervaring mee is opgedaan om 
een oordeel te kunnen vellen over de noodzaak van eventuele wijzigingen.

Bovendien lijkt invoering van rechtstreekse aansprakelijkheid van de producent een aantal 
juridische problemen op te leveren, waarvan sommige samenhangen met het 
verbintenissenrecht (zoals strijdigheid met de relatieve werking van verbintenissen).
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