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Inleiding en samenvatting 

Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe overkoepelende richtlijn 
betreffende consumentenrechten belichaamt de meest verreikende herziening van de 
wetgeving op het gebied van de consumentenbescherming in Europa. Dit voorstel voegt vier 
onderdelen van communautaire wetgeving samen in een enkele richtlijn betreffende 
consumentenrechten en past het beginsel van volledige harmonisatie toe op deze wetgeving. 
Deze ruime benadering steekt af bij de bestaande toepassing van het beginsel van volledige 
harmonisatie in consumentenwetgeving dat, behalve in het geval van de onlangs ingevoerde 
richtlijn oneerlijke handelspraktijken, doelgericht en op een bepaalde sector werd toegepast, 
zoals in de richtlijn consumentenkrediet en de nieuwe timesharingrichtlijn en, in beide 
gevallen, gepaard ging met een groot aantal afwijkende bepalingen.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft besloten de 
effectbeoordeling van de Commissie aan nadere analyse te onderwerpen om na te gaan in 
hoeverre het voorstel berust op solide gegevens, en een openbare hoorzitting te organiseren 
met deskundigen en belanghebbenden. Gezien het groot aantal reacties van de 
belanghebbenden die de commissie ontving, startte zij ook een openbare raadpleging op 
internet op over kernvraagstukken, teneinde op gestructureerde wijze te kunnen informeren 
over haar werkzaamheden.

Kort samengevat zijn de leden van de Commissie IMCO het eens over steun voor het 
tweeledig doel, namelijk het voltooien van een interne markt voor zowel de consumenten als 
het bedrijfsleven door het vereenvoudigen van de regelgeving voor het bedrijfsleven in de 27 
lidstaten en door een hoog beschermingsniveau voor de consumenten te garanderen bij de 
toegang tot goederen en diensten. Ondanks de steun voor deze doelstellingen is het wel van
belang na te gaan welke effecten het voorstel in de praktijk zal hebben, bijvoorbeeld op de 
huidige rechten en rechtsmiddelen en hoe het voorstel zich verhoudt tot verplichtingen die 
voortvloeien uit nationale wetgeving. Om brede steun voor dit voorstel te krijgen in Europa 
moeten de voordelen ervan duidelijk worden aangetoond aan alle belanghebbenden. Daarom 
sluit dit document af met een aantal actievoorstellen voor de follow-up, die de wetgevende 
instanties dienen te helpen dit voorstel op de rails te krijgen.

Het voorstel van de Commissie en de doelstellingen 

Het belangrijke tweeledige doel voor de interne consumentenmarkt moet zijn ervoor te 
zorgen dat:

(i) de consumenten in alle 27 lidstaten van de EU vertrouwen hebben in een hoog 
gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming; en 
(ii) ondernemingen, groot en klein, hun goederen en diensten zonder onnodige 
belemmeringen kunnen verkopen aan consumenten in alle 27 lidstaten van de Unie.

Deze doelstellingen werden bevestigd door de werkzaamheden van het Europees Parlement 
op dit gebied, waartoe ook zijn resolutie van 6 september 2007 over het Groenboek over de 
herziening van het consumentenacquis (verslag-Patrie).

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende consumentenrechten is het 
resultaat van een herziening van het consumentenacquis die in 2004 werd gestart met het doel 
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het bestaande regelgevende kader op het gebied van de consumentenbescherming te 
vereenvoudigen en te voltooien. Na de overlegprocedure en effectbeoordeling kwam de 
Commissie op 8 oktober 2008 met een voorstel voor een richtlijn betreffende 
consumentenrechten, die de vier bestaande richtlijnen – de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken (93/13/EG), de richtlijn verkoop en garanties (99/44/EG), de richtlijn 
betreffende op afstand gesloten overeenkomsten (97/7/EG) en de richtlijn betreffende buiten 
verkoopruimten gesloten overeenkomsten (85/577/EG) – samenvoegt in één enkele 
horizontale richtlijn die tot doel heeft de bestaande regels te vereenvoudigen en bij te werken, 
inconsistenties weg te nemen en hiaten op te vullen. Deze wijzigingen moeten volgens de 
Commissie het vertrouwen van de consumenten versterken en de lasten van 
grensoverschrijdende handel voor het bedrijfsleven verminderen. Dit voorstel werd al 
goedgekeurd in het kader van de richtlijn timesharing (2008/122/EG) en richtlijn 
consumentenkredieten (2008/48/EG) als aanvulling van de bijgewerkte en herziene sectorale 
wetgeving. 

In haar effectbeoordeling (SEC 2008/2547) stelt de Europese Commissie vast dat ondanks de 
vele praktische en structurele barrières voor een goede werking van de interne markt voor 
“business to consumer”-handel (B2C), zoals taalkundige en logistieke barrières, de 
versnippering van de nationale wetgevingen inzake consumententransacties een van de 
belangrijkste barrières vormt voor de interne markt en het vertrouwen van de consumenten in 
grensoverschrijdend kopen. De Commissie IMCO nodigde de Europese Commissie uit om 
een gedetailleerdere effectbeoordeling voor te leggen en te reageren op een aantal 
geconstateerde gebreken; zoals de bewering van de Commissie dat versnippering van 
nationale wetgevingen een belangrijke barrière vormt voor de interne markt, maar deze alleen 
met de Eurobarometer 2008 onderbouwt. Daarnaast houdt de Commissie bij de beoordeling 
van de economische gevolgen van het voorstel alleen rekening met de informatievereisten. De 
effectbeoordeling zou ook de totale kosten en voordelen van het voorstel en alternatieve 
opties moeten weergeven zoals langere/kortere garantietermijnen, de duur van de 
herroepingstermijn, de volgorde waarin rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, 
uitbreiding van de werkingssfeer ten aanzien van op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten, en rechtstreekse aansprakelijkheid van de producent. Tot slot heeft 
de Commissie geen toereikend gedetailleerde analyse voorgelegd van de juridische 
implicaties van het voorstel; een goede beoordeling van de gevolgen van dit voorstel voor de 
nationale wetgevingen ontbreekt.

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid moeten derhalve worden onderworpen 
aan een uitgebreidere beoordeling. De Commissie moet volledig aantonen in welke mate dit 
voorstel een meerwaarde heeft voor de consumenten boven en naast hetgeen individuele 
personen of regeringen van de lidstaten zelf kunnen bereiken. Verder is het naast deze 
overwegingen noodzakelijk meer helderheid te verkrijgen met betrekking tot de bewering van 
de Commissie dat bepaalde rechten waarin het nationale verbintenissenrecht van de lidstaten 
voorziet, buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen; zelfs wanneer deze van toepassing 
zijn op consumentenovereenkomsten die wel binnen de werkingssfeer van deze richtlijn 
vallen (zie hierover met name Gebrek aan overeenstemming op blz. 5). Als deze bewering 
juist is, heeft dit voorstel iets minder consequenties voor de kwestie van de subsidiariteit op 
de betreffende gebieden. De versnippering van de markt die door het handhaven van deze 
rechten zou blijven voortbestaan, doet twijfels rijzen omtrent de geschiktheid van de 
maatregelen om de doelstellingen van het voorstel te halen. Zodoende zou het ook van 
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invloed zijn op de vraag van de evenredigheid.

Tegen deze achtergrond en gezien het feit dat er een ruime overeenstemming bestaat over de 
doelstellingen van hoog niveau voor de interne consumentenmarkt, doemt er een aantal 
belangrijke aspecten op. 

Overwegingen met betrekking tot de belangrijke aspecten van het voorstel

Harmonisatiegraad

Het voorstel is gebaseerd op volledige harmonisatie. Het door deze richtlijn 
geharmoniseerde terrein omvat regels betreffende de te verstrekken informatie, het 
herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, 
specifieke consumentenrechten met betrekking tot verkoopovereenkomsten, en oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten. 

In het verslag-Patrie wijst het Europees Parlement erop dat volledige harmonisatie niet mag 
leiden tot een lager niveau van consumentenbescherming en pleit het daarom voor een 
gerichte allesomvattende harmonisatie, oftewel een volledige harmonisatie voor bepaalde 
bepalingen waarover afzonderlijk per geval wordt besloten. Verder wees het Europees 
Parlement erop dat harmonisatie niet mag leiden tot een lager niveau van 
consumentenbescherming dan in sommige nationale regelgevingen.

De standpunten van de belanghebbenden die de Commissie IMCO heeft geraadpleegd,
lopen deels uiteen. Uit deze standpunten blijkt dat het voorstel in zijn huidige vorm de groep 
belanghebbenden in twee kampen lijkt te verdelen: enerzijds het bedrijfsleven dat er in ruime 
meerderheid voor is, anderzijds de consumentenorganisaties die er overwegend tegen zijn. De 
grote meerderheid van organisaties uit het bedrijfsleven zijn voor een volledige of gerichte 
allesomvattende harmonisatie. Dit is volgens hen goed voor de werking van de interne markt 
en kan leiden tot verbetering van het concurrentievermogen door het verminderen van de 
lasten van grensoverschrijdende transacties en verlichting van de administratieve lasten en de 
nalevingskosten voor bedrijven die grensoverschrijdende handel willen drijven. De 
meerderheid van de consumentenorganisaties zijn voor een minimumharmonisatiebenadering 
en stellen dat het voorstel gevolgen heeft voor eerder verworven rechten die deel uitmaken 
van het gemeenschappelijke consumentenacquis, en dat beperking van de bestaande rechten, 
in welke mate dan ook, inacceptabel is. De vertegenwoordigers van de consumenten zijn van 
mening dat de gevolgen van een volledige harmonisatie ingrijpend zijn en niet in verhouding 
staan tot de doelstellingen van het voorstel. 

Werkingssfeer 

De richtlijn betreffende consumentenrechten heeft betrekking op “business to consumer”
(B2C)-overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten. Ruwweg vallen alle
verkoopovereenkomsten hieronder, dus ook de koop in een winkel, op afstand of buiten 
verkoopruimten. Financiële diensten vallen alleen onder de regelgeving betreffende oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten, en hypotheken en andere kredietovereenkomsten betreffende 
onroerend goed die werden gesloten bij de consument thuis vallen alleen onder de regelgeving 
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betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Evenzo zijn de voorschriften 
betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten van toepassing op timesharing en 
pakketreizen. 

Er is enige bezorgdheid gerezen over de werkingssfeer van deze richtlijn. Verscheidene 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven pleitten voor de invoering van een clausule waarin 
duidelijk staat dat “business to business”-transacties niet binnen de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallen. Aanbieders van kleine consumentenkredieten vroegen om opheldering van de 
vraag in hoeverre deze richtlijn van toepassing is op bedragen beneden de drempel als 
genoemd in de richtlijn consumentenkredieten. Sommige vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven uitten hun bezorgdheid over de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn 
betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten op transacties met kleine 
bedragen. Consumentenorganisaties verzetten zich ertegen dat deze bepalingen niet van 
toepassing zijn op digitale producten en beschouwen een dergelijk voorstel als niet 
toekomstbestendig. Ondernemingen op digitaal gebied zijn voor deze uitzondering en stellen 
dat licentieproducten niet op dezelfde wijze behandeld mogen worden als andere goederen. 
Belanghebbenden van zowel organisaties van het bedrijfsleven als de consumenten betreurden 
dat pakketreizen buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen.

Over het algemeen waren de belanghebbenden ingenomen met de voorgestelde definities van 
“consument” en “handelaar”. Om nadere uitlegging werd verzocht ten aanzien van de 
behandeling van overeenkomsten met een gemengd doel door natuurlijke personen die zowel 
particuliere consument als commerciële actor zijn. Specifieke bepalingen voor kwetsbare 
consumenten of non-profitorganisaties kunnen worden ingevoerd. De voorgestelde definities 
moeten aan een nadere beschouwing worden onderworpen aangezien ze aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor de werkingssfeer van de communautaire wetgeving op het 
gebied van B2C.

Consumenteninformatie en herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten 

Voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten geldt een 
geharmoniseerde herroepingsduur van veertien dagen. Het voorstel roept ook een 
modelformulier voor herroepingen in het leven. De invoering van een geharmoniseerde 
berekeningsmethode voor de herroepingstermijn werd algemeen met instemming begroet door 
de belanghebbenden. Meerdere consumentenorganisaties konden zich niet vinden in de 
invoering van een vereiste dat de consument voor de herroeping gebruik moet maken van een 
duurzame drager. Verder plaatsten de consumentenorganisaties een vraagteken bij de lijst van 
uitzonderingen op het herroepingsrecht, zoals de uitzondering voor diensten waarvan de 
levering begon tijdens de herroepingstermijn.

Over verlenging van de herroepingsduur ingeval van ontbrekende informatie liepen de 
meningen uiteen; organisaties van het bedrijfsleven uitten hun bezorgdheid over mogelijke 
verliezen die ze kunnen lijden door consumenten die gebruikmaken van hun herroepingsrecht 
tijdens de verlengde herroepingstermijn, terwijl consumentenorganisaties om zwaardere 
sancties vroegen.

Gebrek aan overeenstemming 
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In het voorstel blijft het principe gehandhaafd dat de handelaar jegens de consument 
aansprakelijk is voor een periode van twee jaar, wanneer de goederen niet in 
overeenstemming zijn met de overeenkomst. Omdat het voorstel het beginsel van volledige 
harmonisatie toepast, zou dit voor een aantal lidstaten met een langere termijn van deels zes 
jaar of in bepaalde gevallen zelfs van onbepaalde duur, een beperking van de 
aansprakelijkheidstermijn hebben betekend. Sommige consumentenorganisaties vrezen dat 
deze beperking kan leiden tot een toename van het aantal commerciële 
consumentenovereenkomsten met ‘uitgebreide garantie’-bepalingen. Dit vraagstuk kwam ook 
aan de orde in een studie die de Commissie IMCO in opdracht heeft gegeven en waarin 
geconcludeerd werd dat rechtsmiddelen voor consumenten na de periode van de eerste zes 
maanden waarin de bewijslast bij de handelaar ligt, in de praktijk beperkt zijn.

Tal van organisaties van het bedrijfsleven en de consumenten pleitten voor de invoering van 
rechtstreekse aansprakelijkheid van de producent in het voorstel.

De volgorde van de rechtsmiddelen die de consument heeft ingeval van gebrek aan 
overeenstemming gaf aanleiding tot tal van commentaren. De consumentenorganisaties waren 
fel gekant tegen het voorstel dat de handelaar bepaalt welke rechtsmiddelen de consument 
krijgt en gaven de voorkeur aan een oplossing waarbij de consument kan kiezen tussen 
reparatie, geld terug of vervanging.

Veel belanghebbenden van alle organisaties uitten grote bezorgdheid over het gebrek aan 
duidelijkheid over het verband tussen de volledig geharmoniseerde bepalingen in dit voorstel 
en rechtsmiddelen waarin het nationale verbintenissenrecht van de lidstaten voorziet, zoals het 
'right to reject' (het recht goederen te weigeren) in het Verenigd Koninkrijk en de 'garantie des 
vices cachés' (aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken) in Frankrijk. Deze vraag, die 
hierboven rees in verband met de overwegingen over het subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginsel, blijft een kernpunt in het voorstel dat grondige bestudering vereist.

Oneerlijke bedingen in overeenkomsten 

Het voorstel past de betreffende bepaling in Richtlijn 93/13/EEG aan. Deze is van toepassing 
op oneerlijke bedingen in overeenkomsten waarover niet afzonderlijk onderhandeld is, zoals 
standaardbedingen. Het voorstel bevat twee lijsten van oneerlijke bedingen. Bijlage II bevat 
een lijst van bedingen die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd, de 
‘zwarte lijst’. Bijlage III bevat een lijst van bedingen die als oneerlijk worden beschouwd 
tenzij de handelaar het tegendeel bewijst, de ‘grijze lijst’. Deze lijsten zijn van toepassing in 
alle lidstaten en kunnen alleen worden gewijzigd via een comitologieprocedure. 

Zowel organisaties van het bedrijfsleven als consumentenorganisaties brachten hun 
bezorgdheid tot uitdrukking over de onduidelijke wisselwerking tussen deze volledig 
geharmoniseerde lijsten en afwijkende nationale jurisprudentie, richtsnoeren en juridische en 
administratieve praktijken van de lidstaten. Dezelfde bezorgdheid werd geuit in het verslag 
van het Europees Parlement over de omzetting en tenuitvoerlegging van de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken, dat tevens kiest voor dezelfde benadering van geharmoniseerde zwarte en 
grijze lijsten. Consumentenorganisaties waren met name bezorgd over het verlies aan 
flexibiliteit op dit gebied op nationaal niveau.
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Door de belanghebbenden voorgestelde alternatieve opties 

De belanghebbenden werd verzocht hun standpunten naar voren te brengen in de openbare 
raadpleging op internet over de wijze waarop het voorstel van de Commissie verbeterd zou 
kunnen worden en gevraagd aan welke alternatieven zij de voorkeur geven. Dit leverde een 
groot aantal ideeën op die het waard zijn nader te worden bestudeerd en geanalyseerd. Enkele 
van deze opties houden verband met de opties die de Commissie in haar effectbeoordeling 
reeds verwoordde, maar gezien de bezorgdheid die werd geuit over het geleverde bewijs in 
die beoordeling en gezien de reacties van de organisaties van sommige belanghebbenden, 
moeten deze opties verder in aanmerking moeten worden genomen. Het gaat om volgende 
opties:

- toepassing van volledige harmonisatie, maar met een aanzienlijke uitbreiding van 
de consumentenrechten als afspiegeling van de beste praktijk van nationale 
wetgevingen van alle lidstaten, om te waarborgen dat er in geen geval rechten 
verloren gaan;

- toepassing van de minimumharmonisatiebenadering, met een aanzienlijke 
vergroting van de consumentenrechten als afspiegeling van de beste praktijk van 
de nationale wetgevingen van alle lidstaten, waardoor in feite een aanzienlijke 
harmonisatiegraad wordt bereikt;

- een gecombineerde benadering of alleen een doelgerichte allesomvattende 
harmonisatie voor de belangrijkste horizontale elementen, zoals de berekening 
van de herroepingsduur en de definities;

- een zogeheten 'blue button'-benadering, waarbij de richtlijn als 28e regime 
toegepast kan worden op grensoverschrijdende B2C-transacties en de consument 
en de handelaar uitdrukkelijk kunnen overeenkomen zich hieraan te houden;

- toepassing van de benadering die in de richtlijn consumentenkredieten wordt 
gehanteerd, namelijk de combinatie van volledige harmonisatie met aanzienlijke 
flexibiliteit voor de lidstaten met betrekking tot de toepassing van de 
reguleringsopties; of:

- handhaving van de huidige vier richtlijnen die, indien nodig, elk afzonderlijk 
worden herzien, en meer aandacht voor uitvoering, voorlichting en 
bewustmaking.

Follow-up 

Dit document bevat een overzicht van de vragen en zorgen van de belanghebbenden en van de 
door de Commissie IMCO tot dusver uitgevoerde analyses. Het is evident dat er een grote 
mate van overeenstemming bestaat ten aanzien van de doelstellingen ter verbetering van de 
toegang van bedrijven tot en het vertrouwen van de consumenten in de interne markt, met 
name tegen de achtergrond van de huidige economische crisis. Desondanks blijven er nog 
enkele wezenlijke vragen onbeantwoord, met name over hoe deze doelstellingen in de praktijk 
het beste bereikt kunnen worden. Derhalve is het noodzakelijk dat de volgende 
werkzaamheden worden ontplooid:
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- uitlegging van het verband tussen de volledig geharmoniseerde bepalingen in de 
voorgestelde richtlijn en de algemene rechtsmiddelen waarin het nationale 
verbintenissenrecht van de lidstaten voorziet;

- analyse door de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, van de praktische 
effecten van het voorstel betreffende consumentenrechten in elke lidstaat;

- uitlegging van de wisselwerking tussen het ontwerpvoorstel en de communautaire 
wetgeving, met name de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de e-commerce-
richtlijn, de dienstenrichtlijn en de verordening “Rome 1”, en het voorstelgestelde 
gemeenschappelijk referentiekader (CFR);

- een ex post beoordeling van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, om de 
toepassing van volledige harmonisatie op een brede horizontale richtlijn te 
analyseren;

- verdere werkzaamheden door de Commissie aan de effectbeoordeling voor een 
grondige analyse en om de voordelen en kosten van het voorstel en de 
alternatieve benaderingen aan te tonen; en

- een dialoog tussen de belanghebbenden, gemeenschappelijk gesteund door het 
Parlement en de Commissie, om overeenstemming te bereiken over de vraag 
welke maatregelen nodig zijn om wederzijdse praktische voordelen te verkrijgen 
voor zowel het bedrijfsleven als de consumenten.


