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Voorstel van de Commissie en doelstellingen

Het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende consumentenrechten 
voegt vier bestaande onderdelen van communautaire wetgeving1 samen in een enkel 
wetgevingsinstrument. Het voorstel is het resultaat van een herziening van het 
consumentenacquis die in 2004 werd gestart om het bestaande regelgevingskader op het 
gebied van consumentenbescherming te vereenvoudigen en te vervolledigen. Het werd op 8 
oktober 2008 ingediend, na afronding van de overlegprocedure en de effectbeoordeling, en 
pleit voor toepassing van het beginsel van volledige harmonisatie op de nieuwe richtlijn.

Het voorstel heeft een tweeledig doel, namelijk waarborgen dat de consumenten in alle 27 
lidstaten van de EU vertrouwen hebben in een hoog niveau van consumentenbescherming en 
dat ondernemingen, groot en klein, hun goederen en diensten zonder onnodige juridische 
belemmeringen kunnen verkopen aan consumenten in alle 27 lidstaten van de Unie. In zijn 
resolutie over de herziening van het consumentenacquis2 heeft het Europees Parlement beide 
doelstellingen, zowel het versterken van het vertrouwen van de consumenten als het 
verminderen van de lasten van grensoverschrijdende handel voor het bedrijfsleven, bevestigd.

De versnippering van de wetgeving weerhoudt consumenten en ondernemingen ervan handel 
te bedrijven over de grenzen heen. Vele consumenten klagen dat hen de mogelijkheid wordt 
ontzegd om de interne markt ten volle te benutten (met name voor wat betreft de 
onlineverkoop), aangezien verkopers die vanuit een bepaalde lidstaat opereren er vaak tegen 
opzien om verschillende voorschriften te moeten naleven wanneer zij tot een nieuwe markt 
toetreden3 en liever niet het risico lopen om in een andere lidstaat vervolgd te worden. Deze 
situatie zal er wellicht niet op verbeteren met de tenuitvoerlegging van de Brussel I- en Rome 
I-verordeningen en de daarmee gerelateerde beslissingen van het Europees Hof van Justitie, 
die de voorwaarden voor de verkoop van goederen over de grenzen van een EU-lidstaat heen 
waarschijnlijk nog zullen bemoeilijken4.

Ofschoon het merendeel van de commissieleden zich ervan bewust is dat het probleem van de 
versnippering van de wetgeving een oplossing behoeft, is de heersende opvatting dat het 
voorstel van de Europese Commissie om volledige harmonisatie te bewerkstelligen in deze 
fase feitelijk niet haalbaar is, gelet op de aard en de reikwijdte van het voorstel. 
Overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement over de herziening van het 
consumentenacquis en de verklaringen van het werkdocument van de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming van 2009 geven de commissieleden de voorkeur aan 
gerichte volledige harmonisatie die beperkt blijft tot specifieke aspecten van bepaalde 

                                               
1 Richtlijnen betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten (93/13/EG), verkoop en garanties (99/44/EG), 
op afstand gesloten overeenkomsten (97/7/EG) en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (85/577/EG).
2 Verslag over het groenboek over de herziening van het consumentenacquis / A6-0281/2007, ingediend door 
Béatrice Patrie.
3 Uit de hoorzitting van de Commissie interne markt en consumentenbescherming is gebleken dat 
ondernemingen onredelijke kosten moeten betalen: 20 000 €/jaar/nationale markt, alleen al om aan de wettelijke 
voorschriften te voldoen.
4 Zaak Alpenhof tegen Heller (C-144/09 – 24/04/2009, terechtzitting van het Hof van Justitie op 16.03.10) en 
zaak Pammer tegen Reederei Karl Schlüter  (C-585/08 – 24.12.2008).
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overeenkomsten, met instandhouding van hoge niveaus van consumentenbescherming.1

                                               
1 Werkdocument over een voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten - IMCO/6/68476, 
ingediend door Arlene McCarthy.
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Voorbereidende werkzaamheden van de commissie

1. Raadpleging van belanghebbende partijen

De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft twee openbare hoorzittingen 
over het voorstel georganiseerd1. Daaruit is gebleken dat consumentenorganisaties vrezen dat 
volledige harmonisatie een daling van de niveaus van consumentenbescherming ten gevolge 
kan hebben, omdat sommige lidstaten zich genoodzaakt zullen zien af te stappen van 
specifieke nationale voorschriften. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven daarentegen 
vestigden de aandacht op de huidige versnippering van de wetgeving en verwelkomden het 
voorstel voor gerichte volledige harmonisatie van de commissieleden als een passende 
oplossing. Zij toonden zich bereid hun goedkeuring te hechten aan aanvullende maatregelen 
ter bescherming van de consument, op voorwaarde dat het om evenredige, evenwichtige en in 
de gehele Europese Unie geharmoniseerde voorschriften gaat.

2. Gedachtewisseling met nationale parlementen

De commissie heeft tevens twee hoorzittingen met nationale parlementen gehouden2

overeenkomstig de nieuwe mechanismen zoals aangegeven in het Verdrag van Lissabon.

Beschouwingen over het voorstel

 Hoofdstuk I – Onderwerp, definities en toepassingsgebied

De in artikel 2 vervatte definities beperken het toepassingsgebied van zowel het voorstel in 
zijn geheel als de verschillende hoofdstukken en artikelen die er deel van uitmaken. Of een 
overeenkomst al dan niet moet voldoen aan geharmoniseerde voorschriften is grotendeels 
afhankelijk van de formulering van de definities. Er dient aandacht te worden besteed aan de 
wisselwerking tussen deze definities, artikel 4 en de rest van de tekst.

Sommige definities zullen geherformuleerd moeten worden om te waarborgen dat de 
rechtsvoorschriften op de juiste overeenkomsten van toepassing zijn, zodat consumenten waar 
nodig bescherming genieten en handelaren niet met nodeloze beperkingen worden belast. 
Enkele definities schieten vanuit juridisch oogpunt tekort en moeten worden aangepast ter 
wille van de coherentie en de rechtszekerheid.

Steeds meer commissieleden zijn het erover eens dat de definities het voorwerp moeten zijn 
van gerichte volledige harmonisatie. Er zij evenwel op gewezen dat geharmoniseerde 
definities een zeer beperkte impact op de interne markt hebben als de gerichte volledige 
harmonisatie niet tegelijkertijd wordt uitgebreid naar de toepasselijke voorschriften inzake 
consumentenbescherming. Geharmoniseerde definities zijn slechts een middel om een doel te 
                                               
1 2 maart 2009, 29 september 2009.
2 26 januari 2009, 23 februari 2010.
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bereiken, namelijk het verwijderen van de belemmeringen voor de interne markt; zij zijn geen 
doel op zich.

Om te waarborgen dat de interne markt zoveel mogelijk voordeel uit het voorstel haalt, moet 
worden onderzocht of het mogelijk is de geharmoniseerde definities uit het voorstel toe te 
passen op de rest van het consumentenacquis (d.i. timesharing en consumentenkrediet).

Een groot aantal commissieleden en belanghebbenden is van oordeel dat artikel 3 verwarrend 
is en verheldering behoeft. Dit artikel biedt inderdaad geen duidelijk overzicht van de 
werkingssfeer van de verschillende hoofdstukken, aangezien het in combinatie met een reeks 
andere bepalingen van het voorstel (inzonderheid de artikelen 2, 8, 20, 21 en 30) gelezen moet 
worden. Zo heeft hoofdstuk III bijvoorbeeld betrekking op buiten verkoopruimten gesloten 
hypotheekovereenkomsten (hypotheken vallen niet onder de richtlijn consumentenkrediet), 
maar vanwege de meervoudige kruisverwijzingen is dat niet meteen duidelijk. De verwarring 
wordt nog vergroot door het feit dat artikel 3 ook de verhouding van bepaalde 
hoofdstukken/artikelen tot de bestaande communautaire wetgeving regelt. Artikel 3 moet 
worden ingekort en vereenvoudigd. Het toepassingsgebied van elk hoofdstuk en de 
wisselwerking met andere communautaire voorschriften moeten per hoofdstuk en waar nodig 
per artikel worden behandeld. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid een grondige herziening 
van de structuur van het voorstel tot gevolg hebben.

Artikel 4 over volledige harmonisatie is controversieel vanwege de enorme verscheidenheid 
aan overeenkomsten die onder het toepassingsgebied van het voorstel vallen en het door de 
Europese Commissie voorgestelde niveau van consumentenbescherming. Sommige 
commissieleden verwerpen deze benadering en dringen aan op gerichte volledige 
harmonisatie (die beperkt blijft tot specifieke aspecten van bepaalde overeenkomsten, met 
instandhouding van hoge niveaus van consumentenbescherming).

Artikel 4 vergt enige verduidelijking over hoe gerichte volledige harmonisatie moet worden 
toegepast op overeenkomsten die slechts ten dele onder het voorstel vallen (bijvoorbeeld 
dienstenovereenkomsten die zijn uitgesloten van hoofdstuk IV, maar zijn opgenomen in 
hoofdstuk II, in sommige gevallen in hoofdstuk II en in hoofdstuk V). Wanneer 
overeenkomsten zijn uitgesloten van de werkingssfeer van een bepaald hoofdstuk, maar onder 
het toepassingsgebied van andere hoofdstukken vallen, is de beoogde gerichte volledige 
harmonisatie logischerwijs slechts van toepassing op de aspecten die door deze laatste 
hoofdstukken geregeld worden. Met betrekking tot overeenkomsten die van het 
toepassingsgebied van een bepaald hoofdstuk zijn uitgesloten, moeten de lidstaten de in dat 
hoofdstuk behandelde aspecten vrijelijk en naar eigen goeddunken kunnen regelen.

Via toepassing van gerichte volledige harmonisatie worden de belemmeringen voor de interne 
markt slechts stapsgewijs weggenomen en dat is niet helemaal toereikend. Daarom mag niet 
worden afgezien van de mogelijkheid om een clausule van wederzijdse erkenning te 
gebruiken voor gebieden die niet onder het voorstel vallen, zoals het Europees Parlement 
reeds heeft gesuggereerd tijdens de debatten over de herziening van het consumentenacquis.

De debatten hebben de commissie in de gelegenheid gesteld enige vooruitgang te boeken met 
de voorwaarden voor het gebruik van gerichte volledige harmonisatie in het voorstel. 
Ondanks de meningsverschillen over het passende niveau van consumentenbescherming 
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waarbij gerichte volledige harmonisatie tot stand moet worden gebracht, zijn de meeste 
commissieleden en belanghebbenden het erover eens dat gerichte volledige harmonisatie niet 
mag leiden tot een drastische vermindering van de consumentenbescherming in de lidstaten 
en ook niet tot een stelselmatige aanpassing van de communautaire wetgeving aan de meest 
restrictieve en beschermende nationale voorschriften. Er heerst tevens algemene 
overeenstemming over het feit dat de geharmoniseerde voorschriften nauwkeurig, duidelijk en 
toekomstvast moeten zijn en dat de gevolgen ervan voor de nationale rechtsstelsels grondig 
beoordeeld moeten worden.

 Hoofdstuk II – Consumenteninformatie

Een ruime meerderheid van de commissieleden en belanghebbende partijen erkent dat 
consumenten op passende wijze moeten worden ingelicht alvorens een overeenkomst te 
sluiten en dat dit een fundamenteel onderdeel van de consumentenbescherming vormt.

De in hoofdstuk II vervatte algemene informatieverplichtingen zijn niet nieuw in het 
Gemeenschapsrecht (het betreft een mix van verplichtingen uit de richtlijn verkoop op afstand 
en de richtlijn oneerlijke handelspraktijken) en daarom zijn zij niet echt controversieel, al 
betreuren sommige commissieleden en belanghebbenden dat de kwantiteit vaak prevaleert 
boven de kwaliteit van consumenteninformatie.

Gezien de aard van het voorstel en de enorme verscheidenheid aan overeenkomsten die onder 
de werkingssfeer van het voorstel vallen, is de algemene indruk evenwel dat de algemene 
informatieverplichtingen uit hoofdstuk II een veel grotere impact op de nationale 
rechtsstelsels hebben dan eerdere communautaire maatregelen. Het is derhalve noodzakelijk 
om een nauwgezette beoordeling van de juridische en praktische gevolgen van hoofdstuk II te 
verrichten. De toepassing van algemeengeldige informatieverplichtingen is ongetwijfeld 
nuttig voor standaardovereenkomsten en dienstenovereenkomsten, maar zij is niet geschikt 
voor bijzondere overeenkomsten (bijvoorbeeld overeenkomsten inzake onroerende goederen 
en overeenkomsten betreffende financiële, sociale, gezondheids-, en vervoersdiensten).

Ten slotte verdient ook het probleem van de wisselwerking tussen hoofdstuk II en de in de 
communautaire wetgeving vervatte voorschriften betreffende informatieverplichtingen de 
nodige aandacht. In dit verband wordt in het voorstel slechts aangegeven dat het 
onverminderd de dienstenrichtlijn en de richtlijn elektronische handel zal worden toegepast. 
Voor informatieverplichtingen in het Gemeenschapsrecht zou een clausule waarin een 
onderscheid wordt gemaakt tussen lex generalis/lex specialis, zoals die van de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken, meer rechtszekerheid bieden.

 Hoofdstuk III – Consumenteninformatie en herroepingsrecht voor op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Uit de debatten in de commissie is gebleken dat hoofdstuk III, waarin duidelijke voorschriften 
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betreffende de informatieverplichtingen en het herroepingsrecht voor op afstand en buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten zijn vastgesteld, relatief weinig controverse 
oproept.

Een groot aantal commissieleden en belanghebbenden onderschrijft in beginsel dat het geen 
zin heeft om in elke lidstaat andere voorschriften voor de herroepingstermijn (begin, lengte, 
berekenmethode, einde, gevolgen enzovoort) toe te passen. De algemene opinie luidt dat het 
voorstel een goede gelegenheid biedt om de verwarring een halt toe te roepen en de 
belemmeringen voor de interne markt weg te nemen die worden opgeworpen door de huidige 
lappendeken van regels. Sommige commissieleden zijn echter van oordeel dat bepaalde 
specifieke nationale voorschriften niet kunnen worden vervangen door andere effectieve 
instrumenten voor consumentenbescherming.

Men heeft de commissie erop attent gemaakt dat bepaalde aspecten van hoofdstuk III afbreuk 
kunnen doen aan de consumentenbescherming in sommige lidstaten (met name in gevallen 
waar consumenteninformatie is weggelaten). Interessant genoeg is er ook kritiek geuit op 
hoofdstuk III omdat het overdreven consumentenvriendelijk en dus onredelijk zou zijn. 
Sommige commissieleden en belanghebbenden binden bijvoorbeeld dat het toepassingsgebied 
van de voorschriften voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten te 
breed is en dat de formele vereisten en herroepingsvoorschriften te restrictief zijn, 
inzonderheid voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.

Iedereen is het erover eens dat hoofdstuk III zal moeten worden gewijzigd om een 
rechtvaardig evenwicht tussen de belangen van enerzijds consumenten en anderzijds 
handelaren op afstand en buiten verkoopruimten te waarborgen. De lijst van uitzonderingen in 
artikel 19 moet kort en eenvoudig zijn. Het is essentieel dat de rechtsvoorschriften op de juiste 
overeenkomsten van toepassing zijn, zodat consumenten waar nodig bescherming genieten en 
handelaren niet met nodeloze beperkingen worden belast. Concreet betekent dit dat alle b2c-
overeenkomsten die via elektronische platforms (zoals eBay) worden gesloten, moeten en 
zullen voldoen aan alle regelgeving inzake consumentenbescherming. Verzendingskosten 
mogen uitsluitend aan de consument in rekening worden gebracht wanneer de waarde van de 
goederen minder dan 50 euro bedraagt. Bovendien moet een oplossing worden gezocht voor 
handwerkslui die gewoonlijk buiten verkoopruimten diensten aan consumenten aanbieden of 
overeenkomsten op afstand sluiten. Er zal een zekere mate van flexibiliteit moeten worden 
ingevoerd met betrekking tot het begin van de herroepingstermijn: in de regel moet de termijn 
beginnen bij de levering van de goederen, maar voor bepaalde handelsmodellen zijn meer 
praktische oplossingen vereist.

Waarschijnlijk zullen nog andere verbeteringen moeten worden aangebracht om de 
communicatie tussen handelaren en consumenten te bevorderen. Een mogelijk voorbeeld 
hiervan is het aanbieden van een standaardtekst waarin alle relevante informatie over het recht 
op herroeping vervat is. Handelaren overal in Europa zouden deze tekst eenvoudigweg 
kunnen “kopiëren en plakken”.

 Hoofdstuk IV – Andere consumentenrechten met betrekking tot verkoopovereenkomsten
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In de commissie is grote bezorgdheid gerezen over de gevolgen van hoofdstuk IV voor de 
consumentenbescherming in de lidstaten. Diverse commissieleden en belanghebbenden 
hebben kritiek uitgeoefend op de Europese Commissie omdat zij de wettelijke garantie voor 
een gebrek aan overeenstemming harmoniseert op basis van de minimumnormen zoals 
aangegeven in de richtlijn inzake de verkoop van goederen, zonder rekening te houden met 
nationale specifieke kenmerken. Onder de commissieleden en belanghebbenden overheerst de 
gedachte dat het voorstel, indien het wordt aangenomen zoals het thans voorligt, bepaalde 
lidstaten zou verplichten af te zien van lang gevestigde consumentenrechten. De Europese 
Commissie heeft dit, al zij het impliciet, erkend in een toelichting die zij in september 2009 
aan de commissie heeft doen toekomen. Daarin heeft zij de commissie echter ook 
geattendeerd op het feit dat sommige van deze lang gevestigde rechten niet effectief zijn en 
dus zelden ten uitvoer kunnen worden gelegd op bevel van de rechter.

Er zijn twee kwesties die in de loop van de debatten in de commissie keer op keer ter sprake 
zijn gekomen: enerzijds de hiërarchie van rechtsmiddelen die de consument tot zijn 
beschikking heeft wanneer zich een gebrek aan overeenstemming manifesteert en anderzijds 
de duur van de aansprakelijkheidstermijn voor de handelaar wanneer de producten niet in 
overeenstemming zijn met de overeenkomst.

Voor wat betreft de hiërarchie van rechtsmiddelen, doet zich een dubbel probleem voor. Ten 
eerste heeft de consument in een beperkt aantal lidstaten recht op alle rechtsmiddelen
(reparatie, vervanging, verlaging van de prijs en ontbinding van de overeenkomst) om een 
gebrek aan overeenstemming te verhelpen. Ten tweede heeft de consument in Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk het recht om goederen onmiddellijk te weigeren (en dus de 
overeenkomst op te zeggen) indien hij kan bewijzen dat er sprake is van een gebrek aan 
overeenstemming (de consument kan geen aanspraak maken op omkering van de bewijslast
krachtens de regeling van het recht op weigering). Het spreekt vanzelf dat deze voorschriften 
niet verenigbaar zijn met de geharmoniseerde hiërarchie van rechtsmiddelen zoals bedoeld in 
artikel 26 van het voorstel.

Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheidstermijn voor de handelaar wanneer de 
producten niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, doen zich tal van problemen 
voor. In een aantal lidstaten geldt een langere aansprakelijkheidstermijn (in sommige landen 
is de termijn van toepassing op alle producten, in andere uitsluitend op bouwmaterialen en in 
één land geldt hij alleen voor duurzame goederen). In Finland en in Nederland is de 
aansprakelijkheidstermijn voor de handelaar in hoofdzaak afhankelijk van de verwachte 
levensduur van het product (die door de rechter per geval moet worden vastgesteld). In 
België, Frankrijk en Luxemburg ten slotte zijn handelaren aansprakelijk indien de consument 
een (ernstig) verborgen gebrek ontdekt na de aanvankelijke termijn van twee jaar (in dit 
verband wordt een uiterste limiet ingevoerd die vrij kort is in Frankrijk en langer in België) en 
indien de consument kan bewijzen dat het bedoelde gebrek reeds bestond op het tijdstip van 
levering (de consument kan geen aanspraak maken op omkering van de bewijslast krachtens 
de “vices cachés” regeling). Het spreekt vanzelf dat deze voorschriften niet verenigbaar zijn 
met de geharmoniseerde aansprakelijkheidstermijn van twee jaar nadat de goederen zijn 
geleverd zoals bedoeld in artikel 28 van het voorstel.

Tijdens de debatten in de Commissie zijn nog andere problemen besproken, waaronder de 
keuze van rechtsmiddelen en de kennisgeving van een gebrek aan overeenstemming. Een 
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groot aantal commissieleden pleit voor herziening van het voorstel van de Europese 
Commissie om de handelaar de keuze te laten tussen reparatie en vervanging (wanneer de 
consument de handelaar op de hoogte heeft gesteld van het gebrek aan overeenstemming). De 
algemene opinie is ook dat de consument er niet toe mag worden verplicht om de handelaar 
binnen een termijn van twee maanden in kennis te stellen van het gebrek aan 
overeenstemming. Het voorstel zal dienovereenkomstig gewijzigd moeten worden.

Met betrekking tot de voorschriften inzake de levering en de risico-overdracht dient gezegd 
dat de impact ervan op de nationale rechtsstelsels en de wijze waarop zij wellicht in de 
praktijk zullen worden toegepast aan een nauwgezette beoordeling moeten worden 
onderworpen.

Uit deze zorgpunten blijkt dat hoofdstuk IV slechts in aanmerking komt voor gerichte 
volledige harmonisatie indien overeenstemming wordt bereikt over een gemeenschappelijke 
garantieregeling waarmee voor alle Europese consumenten een beschermingsniveau wordt 
gewaarborgd dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau dat zij thans genieten. Om deze 
doelstelling te verwezenlijken moet worden onderzocht of de bestaande consumentenrechten 
in de verschillende lidstaten effectief zijn voor de consument (d.i. of zij gemakkelijk ten 
uitvoer kunnen worden gelegd op bevel van de rechter). In dit verband verdient de bewijslast 
bijzondere aandacht.

 Hoofdstuk V – Consumentenrechten met betrekking tot bedingen in overeenkomsten

Uit diverse gedachtewisselingen is gebleken dat vele commissieleden en belanghebbenden 
sceptisch zijn over hoofdstuk V.

Ofschoon de meeste commissieleden en belanghebbenden lijken in te stemmen met de 
doelstelling om de algemene clausule inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten te 
harmoniseren, al dringen zij aan op een meer diepgaande beoordeling, zijn velen van mening 
dat zwarte en grijze lijsten van oneerlijke bedingen in overeenkomsten in deze fase best niet 
geharmoniseerd worden om negatieve gevolgen te voorkomen (verwijdering van bedingen uit 
bestaande nationale lijsten, verlaging van het niveau van rechtszekerheid waardoor de gehele 
Europese Unie zou worden overspoeld door een golf van geschillen, gebrek aan flexibiliteit 
enzovoort). Er heerst consensus over het feit dat de lidstaten hun eigen lijsten van oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten mogen bijhouden op voorwaarde dat die in lijn zijn met de 
algemene clausule en de regelgeving inzake de interne markt.

Het zou echter mogelijk moeten zijn om op Europees niveau een klein aantal oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten te verbieden en te waarborgen dat de lidstaten op dit relatief 
beperkte geharmoniseerde gebied geen uiteenlopende nationale voorschriften kunnen 
handhaven of aannemen. In het licht van het beginsel van volledige democratische controle 
van het Europees Parlement lijkt het voorstel van de Commissie om aanvullende oneerlijke 
bedingen te verbieden via de comitologieprocedure op dit punt geen aanbevelenswaardige 
aanpak. Voordat hierover een beslissing valt, moeten de nieuwe voorschriften inzake 
comitologie uit het Verdrag van Lissabon onder de loep worden genomen.
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Conclusie

Krachtens het Verdrag en gelet op het feit dat de Raad onvoldoende vooruitgang heeft 
geboekt, zal de commissie in haar eentje blijven voortwerken op basis van het 
Commissievoorstel.

In het kader van het debat over consumentenbescherming in de Europese Unie is het van 
vitaal belang om de doeltreffendheid van de bestaande consumentenrechten te verbeteren en 
te waarborgen dat deze rechten duidelijk en eenvoudig zijn, voldoende bekend zijn bij de 
consumenten, de handelaren en de ambtenaren en derhalve naar behoren ten uitvoer worden 
gelegd. Bewustzijn speelt in dit alles een cruciale rol.

Gerichte volledige harmonisatie zal ongetwijfeld bijdragen aan de versterking van de 
consumentenbescherming in de gehele Europese Unie. Er moet echter nog heel wat werk 
worden verricht om per geval vast te stellen welke voorschriften geharmoniseerd moeten 
worden om de goede werking van de interne markt te waarborgen en tegelijkertijd een hoog 
niveau van consumentenbescherming te garanderen.

In dit kader is het essentieel te waarborgen dat het voorstel op passende wijze aansluit bij het 
gemeenschappelijk referentiekader en de rest van het consumentenacquis. Het is een goede 
zaak dat de Commissie tijdens de laatste hoorzitting met de nationale parlementen opnieuw 
haar bereidheid heeft uitgesproken om aandachtig naar het Parlement te luisteren en bij haar 
werkzaamheden een zeer grote openheid aan de dag te leggen.

Tot slot zal een aanvullende analyse worden uitgevoerd waaruit moet blijken dat de 
toekomstige richtlijn consumentenrechten werkelijk alle belanghebbende partijen in staat stelt 
hun voordeel te doen met de interne markt. Als medewetgever moet het Europees Parlement 
de volle verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van deze richtlijn.


