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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende consumentenrechten - Hoofdstukken IV tot en met VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0614),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0349/2008),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 december 
2009,

– gelet op artikel 55 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 (A6-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
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betreffende consumentenrechten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen betreffende de werking 
van de Europese Unie, inzonderheid op artikel 95 114,

gezien het voorstel van de Commissie,

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(...)
(37bis) De voornaamste problemen voor consumenten en de voornaamste bron van 

geschillen met handelaren betreffen de levering van goederen, zoals goederen die 
verloren gaan of beschadigd worden gedurende het vervoer, en late en onvolledige 
levering. Het is daarom zinvol de nationale regels inzake levering en het overgaan 
van risico's te harmoniseren.

(37ter) Indien de handelaar zijn plicht om te leveren niet nakomt, dient de consument hem 
op een duurzame informatiedrager binnen een termijn van ten minste zeven dagen 
te verzoeken om levering en hem zijn voornemen mede te delen de overeenkomst 
op te zeggen indien de levering niet plaatsvindt. De opzegging is een feit wanneer 
deze termijn zonder resultaat verstrijkt. Onverminderd zijn recht op 
schadevergoeding heeft de consument ingeval van een reeds gedane betaling recht 
op terugbetaling binnen zeven dagen na de opzegging. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben in nationaal recht bepalingen voor andere 
rechtsmogelijkheden vast te stellen bij niet-levering binnen de door de consument 
bepaalde termijn of deze te handhaven, om een hoger beschermingsniveau voor de 
consument te waarborgen. 

(38) In de context van verkoop aan consumenten kan de levering van goederen op 
verschillende manieren plaatsvinden. De noodzakelijke flexibiliteit om met deze 
verschillen rekening te kunnen houden, kan alleen verzekerd worden door een regel 
waarop ruime uitzonderingen mogelijk zijn. De consument dient beschermd te 
worden tegen alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen gedurende het 
door de handelaar geregelde of verzorgde vervoer. De regel betreffende de overgang 
van deze risico's dient niet van toepassing te zijn wanneer de consument onnodig 
lang wacht tot hij de goederen in ontvangst neemt (bijvoorbeeld wanneer hij de 
goederen niet afhaalt bij het postkantoor binnen de door de post aangegeven termijn). 
Onder die omstandigheden dient de consument het risico van verlies of bederf te 

                                                       
1 PB C […] van […], blz. […].
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dragen nadat het met de handelaar overeengekomen tijdstip van levering verstreken 
is.

(39) De handelaar dient aansprakelijk te zijn jegens de consument wanneer de goederen 
niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst. De goederen moeten geacht 
worden in overeenstemming met de overeenkomst te zijn wanneer zij voldoen aan 
een aantal voorwaarden, hoofdzakelijk met betrekking tot de kwaliteit. Welke 
kwaliteit en prestaties de consumenten redelijkerwijs kunnen verwachten, hangt 
onder andere af van de vraag of de goederen nieuw of tweedehands zijn, en van de te 
verwachten levensduur van de goederen. Een gebrek aan overeenstemming van 
goederen dient ook dan te worden verondersteld wanneer het om een aliud- of 
minderlevering gaat. 

(39bis) Bij gebrek aan overeenstemming van goederen dient de consument het recht te 
hebben om de goederen kosteloos in overeenstemming te laten brengen met de 
overeenkomst, waarbij hij de keuze heeft tussen reparatie of vervanging. Zo neen, 
dient hij recht te hebben op een prijsvermindering of op ontbinding van de 
overeenkomst.

(40) De consument kan in eerste instantie van de verkoper verlangen dat deze de 
goederen herstelt of vervangt tenzij deze vormen van genoegdoening onmogelijk of 
buiten verhouding zijn. Of een vorm van genoegdoening al dan niet buiten 
verhouding is moet objectief worden vastgesteld. Een vorm van genoegdoening is 
buiten verhouding als hij, vergeleken met andere vormen van genoegdoening 
onredelijke kosten met zich brengt; bij de beantwoording van de vraag of de kosten 
van een vorm van genoegdoening onredelijk zijn, moet de doorslag geven dat zij 
beduidend hoger liggen dan de kosten van een andere vorm van genoegdoening. 
Wanneer het goed niet in overeenstemming is met de overeenkomst, dient de 
consument allereerst het recht te hebben om van de handelaar herstel of vervanging 
te verlangen, naar keuze van de handelaar, tenzij de handelaar kan aantonen dat deze 
genoegdoening onwettig of onmogelijk is of de handelaar buitensporige 
inspanningen zou kosten. De van de handelaar verlangde inspanning dient objectief 
vastgesteld te worden, rekening houdende met de kosten van het verhelpen van het 
gebrek aan overeenstemming, de waarde van de goederen, en het belang van het 
gebrek aan overeenstemming. Het ontbreken van reserveonderdelen dient niet 
beschouwd te worden als een geldige reden voor de handelaar om het gebrek aan 
overeenstemming niet – binnen een redelijke termijn en zonder bovenmatige 
inspanning – te verhelpen.

(41) De consument dient geen kosten te dragen voor het verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming, dit geldt met name voor de kosten van verzending, arbeid of 
materiaal, alsmede voor redelijke kosten van het zelf verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming door de consument. Verder dient de consument de handelaar geen 
compensatie te betalen voor het gebruik van de goederen met gebreken.

(42) Wanneer de handelaar geweigerd heeft om het gebrek aan overeenstemming te 
verhelpen, of daar bij herhaling niet in geslaagd is, moet de De consument dient 
vrijelijk te kunnen kiezen uit de beschikbare rechtsmogelijkheden, indien hij geen 
recht heeft op herstel of vervanging. De weigering van de handelaar kan hetzij 
expliciet of impliciet zijn; het laatste is het geval wanneer de handelaar niet reageert 
of niet ingaat op het verzoek van de consument om het gebrek aan overeenstemming 
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te verhelpen. De lidstaten hebben de mogelijkheid in nationaal recht bepalingen 
vast te stellen betreffende de vrije keuze uit de rechtsmogelijkheden bij een gebrek 
aan overeenstemming of deze te handhaven, om een hoger beschermingsniveau 
voor de consument te waarborgen. Deze maatregelen moeten echter voor de 
bescherming van de consument absoluut noodzakelijk, proportioneel en doelmatig 
zijn. 

(42bis) Wanneer de handelaar als eindverkoper jegens de consument aansprakelijk is 
ingevolge van een handelen of nalaten van de producent, dan moet gewaarborgd 
worden dat de handelaar als eindverkoper verhaal nemen kan op de aansprakelijke 
persoon of personen in de contractuele keten. In het nationaal recht van de 
lidstaten moet worden bepaald wie aansprakelijk is, welke procedure moet worden 
gevolgd, alsmede de wijze van procederen. 

(42ter) De consument moet bij alle gebreken aan overeenstemming een 
aansprakelijkheidstermijn van twee jaar hebben. Er moet in zijn voordeel 
weerlegbaar verondersteld worden dat gebreken aan overeenstemming die binnen 
zes maanden na de risico-overdracht zijn opgetreden, reeds op het tijdstip van de 
risico-overdracht bestonden. De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben in 
nationaal recht bepalingen inzake aansprakelijkheidstermijnen, duur van de 
bewijslastomkering of specifieke regels voor aanzienlijke gebreken aan 
overeenstemming, die na het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijn aan het 
licht komen, in nationaal recht vast te stellen of te handhaven, om een hoger 
beschermingsniveau voor de consument te waarborgen. Deze maatregelen moeten 
echter voor de bescherming van de consument absoluut noodzakelijk, 
proportioneel en doelmatig zijn. 

(43) Richtlijn 1999/44/EG bood de lidstaten de mogelijkheid om een periode van niet 
minder dan twee maanden te bepalen waarbinnen de consument de handelaar op de 
hoogte diende te brengen van enig gebrek aan overeenstemming. De uiteenlopende 
omzetting daarvan heeft handelsbelemmeringen gecreëerd. Het is dan ook 
noodzakelijk deze regelgevingsoptie te schrappen en de rechtszekerheid te verbeteren 
door consumenten te verplichten om de handelaar binnen twee maanden na de datum 
waarop een gebrek aan overeenstemming wordt vastgesteld daarvan op de hoogte te 
stellen.

(44) Sommige handelaren of producenten bieden consumenten handelsgaranties. Teneinde 
te verzekeren dat de consument niet misleid wordt, moeten de handelsgaranties 
bepaalde gegevens bevatten, onder meer de duur, de territoriale reikwijdte en een 
verklaring dat zij de rechten van de consument krachtens het geldend nationaal 
recht onverlet laten.

(45) Consumenten dienen beschermd te worden tegen oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, zoals 
standaardbedingen. De regels inzake oneerlijke bedingen dienen niet van toepassing 
te zijn op bedingen waarmee de consument na onderhandeling heeft ingestemd. Dat 
een consument de keuze wordt geboden tussen verschillende bedingen die zijn 
opgesteld door de handelaar of door een derde partij die namens de handelaar 
optreedt, dient niet als een onderhandeling beschouwd te worden.

(46) Bepalingen inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten dienen niet van toepassing 
te zijn op bedingen die direct of indirect wettelijke of regelgevende bepalingen van 



PR\819690NL.doc 9/30 PE442.789v03-00

NL

de lidstaten weerspiegelen die in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. 
Ook bedingen die de beginselen weerspiegelen van internationale verdragen waarbij 
de Gemeenschap of de lidstaten partij zijn, met name wat vervoer betreft, dienen niet 
op oneerlijkheid getoetst te worden.

(47) Consumentenovereenkomsten dienen in eenvoudige en begrijpelijke taal opgesteld te 
worden en goed leesbaar te zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om zelf lettertype en 
lettergrootte van de bedingen te bepalen. De consument dient gelegenheid te krijgen 
om de bedingen door te lezen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Dit kan 
inhouden dat de bedingen op verzoek overhandigd worden (bij overeenkomsten in 
verkoopruimten), of dat die op andere wijze toegankelijk worden gemaakt (bv. op de 
website van de handelaar bij overeenkomsten op afstand), of dat zij 
standaardbedingen aan de overeenkomst het bestelformulier worden gehecht (bij 
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten). De handelaar dient de consument 
te vragen of deze instemt met eventuele aanvullende betalingen naast de betaling 
voor het onderwerp van de eigenlijke contractuele verlichting van de handelaar. Dat 
deze instemming geacht wordt te zijn verkregen door opt-out-systemen, zoals al 
aangekruiste vakjes bij online-verkoop, dient verboden te worden.

(48) Bij beoordeling van de goede trouw dient in het bijzonder te worden gelet op de min 
of meer sterke respectieve onderhandelingsposities van de partijen en op de vraag of 
de consument er op enigerlei wijze toe is aangezet het beding te accepteren, en of de 
goederen of diensten op speciale bestelling van de consument zijn verkocht of 
geleverd. De handelaar voldoet aan het vereiste van goede trouw als hij eerlijk en 
rechtvaardig omgaat met de andere partij en rekening houdt met de legitieme 
belangen van die andere partij.

(49) Voor de doeleinden van deze richtlijn dient de eerlijkheid van de bedingen die het 
centrale onderwerp van de overeenkomst beschrijven niet beoordeeld te worden, 
noch de kwaliteit-prijsverhouding van de geleverde goederen of diensten, tenzij deze 
bedingen niet aan de voorschriften inzake transparantie voldoen. Het centrale 
onderwerp van de overeenkomst en de prijs-kwaliteitverhouding spelen echter wel 
een rol bij de beoordeling van de eerlijkheid van andere bedingen. Bij 
verzekeringsovereenkomsten bijvoorbeeld dienen de bedingen die het verzekerde 
risico en de verbintenis van de verzekeraar duidelijk omschrijven of afbakenen, niet 
het voorwerp van een dergelijke toetsing te zijn, aangezien deze beperkingen in 
aanmerking worden genomen bij de berekening van de door de consument betaalde 
premie.

(50) Om te zorgen voor rechtszekerheid en om het functioneren van de interne markt te 
verbeteren, bevat de richtlijn twee lijsten van oneerlijke bedingen. Bijlage II bevat 
een lijst van bedingen die onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd 
moeten worden. Bijlage III bevat een list van bedingen die als oneerlijk beschouwd 
moeten worden tenzij de handelaar het tegendeel kan bewijzen. Deze lijsten dienen in 
alle lidstaten van toepassing te zijn. De lidstaten kunnen echter bepalingen 
vaststellen of handhaven om aanvullende bepalingen van overeenkomsten in alle 
gevallen als oneerlijk te beschouwen resp. te beschouwen als bepalingen waarvan 
de oneerlijkheid wordt verondersteld. Deze maatregelen moeten echter voor de 
bescherming van de consument absoluut noodzakelijk, proportioneel en doelmatig 
zijn.
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(51) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld 
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(52) Meer in het bijzonder dient de Commissie bevoegd te zijn de bijlagen II en III 
betreffende als oneerlijk beschouwde bedingen in overeenkomsten te wijzigen. Daar 
het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 
5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.

(53) De bevoegdheid van de Commissie om de bijlagen II en III te wijzigen, dient te 
worden gebruikt om consistente toepassing van de regels inzake oneerlijke bedingen 
te waarborgen, door aanvulling van deze bijlagen met contractuele bedingen die 
respectievelijk onder alle omstandigheden of totdat de handelaar het tegendeel 
bewijst als oneerlijk moeten worden beschouwd.

(54) De lidstaten kunnen gebruik maken van ieder gewenst concept/element van het 
nationale verbintenissenrecht dat beantwoordt aan de doelstelling dat oneerlijke 
bedingen in overeenkomsten niet bindend moeten zijn voor de consument.

(55) De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat hun gerechtelijke en administratieve 
instanties over passende en doeltreffende middelen beschikken om een einde te 
maken aan de toepassing van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

(56) Overeenkomstig het Verdrag voorziet de richtlijn in een hoog niveau van 
consumentenbescherming. De bepalingen van deze richtlijn beletten handelaren 
geenszins om consumenten contractuele regelingen aan te bieden die verder gaan dan 
de door deze richtlijn geboden bescherming.

(57) Personen of organisaties die krachtens de nationale wetgeving een rechtmatig belang 
hebben bij het beschermen van de contractuele rechten van consumenten, dienen over 
rechtsmiddelen te kunnen beschikken om stappen te ondernemen, hetzij voor een 
rechterlijke instantie, hetzij bij een administratieve instantie die bevoegd is zelf een 
uitspraak te doen over een klacht of een passende gerechtelijke procedure in te 
leiden.

(58) De lidstaten moeten sancties vaststellen voor inbreuken op de bepalingen van deze 
richtlijn en moeten erop toezien dat deze worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(59) De consument mag de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden
onthouden. Wanneer op een overeenkomst het recht van een derde land van 
toepassing is, is Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en van 
de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op contractuele verbintenissen 
(Rome I), van toepassing om vast te stellen of de consument nog de door deze 
richtlijn geboden bescherming geniet.

(60) De Europese Commissie zal nagaan wat de meest geëigende manier is om ervoor te 
zorgen dat alle consumenten op het verkooppunt worden geïnformeerd over hun 
rechten.

(61) Aangezien inertiaverkoop, dat wil zeggen de ongevraagde levering van goederen of 
diensten aan consumenten, verboden is bij Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van 
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken"), maar 
geen contractueel verweer wordt geboden, dient in deze richtlijn een contractueel 
verweer te worden opgenomen dat de consument vrijwaart van enige 
betalingsverplichting voor dergelijke ongevraagde leveringen.

(61bis) Er dient voorzien te worden in een proces van wederzijdse evaluatie in het kader 
waarvan de lidstaten tijdens de periode voor de omzetting van deze richtlijn hun 
juridische bepalingen moeten toetsen om vast te stellen welke met het Verdrag 
overeenstemmende strengere bepalingen in hun rechtsstelsel worden gehandhaafd 
of vastgesteld om een hoger beschermingsniveau voor de consument te 
waarborgen. Uiterlijk aan het eind van de periode voor de omzetting van deze 
richtlijn dienen de lidstaten een verslag over de resultaten van die screening op te 
stellen. Ieder verslag moet aan alle andere lidstaten en de betrokken 
belangengroeperingen worden toegezonden. De lidstaten krijgen vervolgens zes 
maanden om hun opmerkingen over deze verslagen in te dienen. De Commissie 
moet uiterlijk een jaar na het verstrijken van de periode voor de omzetting van deze 
richtlijn en vervolgens om de drie jaar een samenvattend verslag op stellen, 
eventueel met wetgevingsvoorstellen. De Commissie moet de lidstaten zo nodig bij 
de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodiek ondersteunen.

(61ter) Om te waarborgen dat in alle lidstaten een hoog niveau van 
consumentenbescherming gewaarborgd wordt moeten personen en organisaties die 
een rechtmatig belang hebben bij consumentenbescherming, worden 
aangemoedigd de lidstaten en de Commissie op de hoogte te stellen van hun 
bevindingen en niet-bindende aanbevelingen te doen zodat daar rekening mee 
gehouden kan worden in het kader van de herziening van deze richtlijn.

(62) Richtlijn 2002/58/EG regelt al ongevraagde communicatie en voorziet in een hoog 
niveau van consumentenbescherming. De overeenkomstige bepalingen over datzelfde 
onderwerp in artikel 10 van Richtlijn 97/7/EG dienen te worden geschrapt.

(63) Deze richtlijn moet opnieuw worden bezien wanneer belemmeringen van het 
functioneren van de interne markt worden gesignaleerd. De toetsing zou kunnen 
leiden tot een voorstel van de Commissie tot wijziging van deze richtlijn, die zou 
kunnen bestaan in wijzigingen van andere regelgeving inzake 
consumentenbescherming, als afspiegeling van de toezegging die de Commissie in 
het kader van haar strategie voor het consumentenbeleid heeft gedaan om het acquis 
opnieuw te bezien teneinde een hoog gemeenschappelijk niveau van 
consumentenbescherming tot stand te brengen.

(64) De Richtlijnen 85/577/EEG, 93/13/EEG, 97/7/EG en 1999/44/EG dienen te worden 
ingetrokken.

(65) Daar de doelstellingen van deze richtlijn niet voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder 
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dan wat nodig is om de belemmeringen voor de interne markt te verwijderen en een 
hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen.

(66) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met 
name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

(…)

Hoofdstuk IV

Andere consumentenrechten met betrekking tot verkoopovereenkomsten

Artikel 21
Toepassingsgebied

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op verkoopovereenkomsten. Onverminderd artikel 
24, lid 5, dat betrekking heeft op "gemengde" overeenkomsten die zowel goederen 
als diensten betreffen, is dit hoofdstuk allen van toepassing op goederen. Deze 
richtlijn is ook van toepassing op

2. Dit hoofdstuk is ook van toepassing op overeenkomsten voor de levering van 
goederen die nog vervaardigd of geproduceerd moeten worden.

3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de reserveonderdelen die een handelaar 
monteert bij het verhelpen van een gebrek aan overeenstemming door reparatie zoals 
bedoeld in artikel 26.

4. De lidstaten kunnen besluiten dit Dit hoofdstuk is niet van toepassing op niet toe te 
passen op de verkoop van tweedehands goederen die bij een openbare verkoop bij 
opbod worden verkocht.

Artikel 22
Levering

2. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, levert de handelaar de goederen 
door deze fysiek over te dragen aan de consument of aan een door de consument 
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, binnen ten hoogste dertig dagen 
na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

3. Wanneer de handelaar niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake levering, 
heeft kan de consument hem op een duurzame informatiedrager verzoeken de 
levering binnen een gezien de omstandigheden passende termijn uit te voeren, die 
niet korter mag zijn dan zeven dagen, en hem zijn voornemen bekend maken de 
verkoopovereenkomst op te zeggen als de levering niet plaatsvindt. Wanneer 
voornoemde termijn zonder resultaat is verstreken, wordt aangenomen dat de 
consument de verkoopovereenkomst heeft opgezegd. De consument, die de prijs 
reeds betaald heeft, heeft recht op vergoeding van alle betaalde bedragen binnen 
zeven dagen na de dag waarop hij de verkoopovereenkomst heeft opgezegd
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uiterlijke datum van levering zoals bepaald in lid 1. Het recht van de consument 
om schadevergoeding te eisen, blijft onverlet.

2 bis. De lidstaten mogen in nationaal recht bepalingen vaststellen of handhaven die 
voorzien in andere rechtsmogelijkheden voor de consument, wanneer de 
handelaar tijdens de in lid 2 genoemde passende termijn de goederen niet levert. 

Artikel 23
Risico-overdracht

4. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument 
zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de 
goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

5. Wanneer de consument of een door hem aangewezen derde partij, die niet de 
vervoerder is, nagelaten heeft redelijke stappen te nemen om de goederen 
daadwerkelijk in bezit te krijgen, gaat het in lid 1 bedoelde risico over op de 
consument op het door de partijen overeengekomen tijdstip van levering.

Artikel 24
Overeenstemming met de overeenkomst

6. De handelaar levert is verplicht de goederen in overeenstemming met de 
verkoopovereenkomst te leveren aan de consument.

7. De geleverde goederen worden geacht in overeenstemming met de overeenkomst te 
zijn als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) ze zijn in overeenstemming met de door de handelaar gegeven beschrijving 
ervan, en bezitten de eigenschappen van de goederen die de handelaar aan de 
consument als monster of als model heeft getoond;

b) ze zijn geschikt voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat 
deze aan de handelaar bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld 
en dat de handelaar heeft aanvaard;

c) ze zijn geschikt voor het gebruik waarvoor goederen van dezelfde soort 
gewoonlijk dienen, of

d) ze bieden de kwaliteit en prestaties die voor goederen van dezelfde soort 
normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de 
aard van de goederen en op de eventuele door de handelaar, de producent of 
diens vertegenwoordiger - met name in reclame of etikettering - publiekelijk 
gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan.

8. In de zin van dit artikel kan er geen sprake zijn van gebrek aan overeenstemming
wanneer het gebrek op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de consument 
bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, of wanneer het gebrek zijn 
oorsprong heeft in door de consument geleverde grondstoffen.

9. De handelaar is niet gebonden door de in lid 2, onder d), bedoelde publiekelijk 
gedane mededelingen indien hij kan aantonen dat een van de volgende 
omstandigheden bestond:
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a) de mededeling in kwestie was hem niet bekend en kon hem redelijkerwijs niet 
bekend zijn;

b) de mededeling was op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst rechtgezet;

c) de beslissing tot aankoop van de goederen kon niet door deze mededeling 
beïnvloed zijn.

10. Elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van een niet-correcte installatie 
van de geleverde goederen wordt beschouwd als gelijkgesteld met niet-conformiteit 
van de goederen zelf, indien de installatie deel uitmaakt van de 
verkoopovereenkomst over en de goederen en door de handelaar of onder diens 
verantwoordelijkheid werden geïnstalleerd. Hetzelfde geldt als voor montage door 
de consument bestemde goederen door de consument zijn geïnstalleerd en de 
verkeerde installatie een gevolg is van fouten of onduidelijkheden in de 
montagehandleiding.

Artikel 25
Wettelijke rechten – Aansprakelijkheid voor gebrek aan overeenstemming

De handelaar is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat 
bestaat op het moment dat het risico overgaat op de consument.

Artikel 26
Rechtsmiddelen bij gebrek aan overeenstemming

11. Bij gebrek aan overeenstemming Zoals bepaald in de leden 2 tot en met 5 heeft de 
consument wanneer de goederen niet in overeenstemming zijn met de 
overeenkomst recht op:

a) hetzij het in overeenstemming met de overeenkomst laten brengen van het 
goed door reparatie of vervanging, overeenkomstig de leden 2, 3 en 5, hetzij 
op

b) passende verlaging van de prijs, of op de opzegging van de 
verkoopovereenkomst overeenkomstig de leden 4, 5 en 5 bis. .

c) ontbinding van de overeenkomst.
12. In de eerste plaats kan de consument van de De handelaar reparatie van het goed

of vervanging eisen, voorzover dit niet onmogelijk of buitenproportioneel is.
verhelpt het gebrek aan overeenstemming door hetzij reparatie ofvervanging, naar 
zijn keuze,

13. Een in lid 2 genoemde rechtsmogelijkheid geldt als buitenproportioneel, wanneer 
die voor de handelaar kosten met zich meebrengt die Wanneer de handelaar heeft 
aangetoond dat het verhelpen van het gebrek aan overeenstemming door reparatie 
of vervanging onwettig of onmogelijk is, of van de handelaar buitensporige 
inspanningen zou verlangen, kan de consument kiezen tussen een korting op de 
prijs of ontbinding van de overeenkomst. De van een handelaar verlangde 
inspanning is buitensporig wanneer hij daarbij kosten maakt die veel hoger zijn dan 
die van korting van de prijs of ontbinding van de overeenkomst, rekening houdende 
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met de waarde van de goederen als er geen gebrek aan overeenstemming zou zijn 
en met het belang van het gebrek aan overeenstemming.

a) ten opzichte van de waarde die het goed zou hebben zonder het gebrek aan 
overeenstemming,
b) met inachtneming van de ernst van het gebrek aan overeenstemming;
c) na de afweging of teruggegrepen zou kunnen worden op de alternatieve 

rechtsmogelijkheid (reparatie of vervanging) zonder aanzienlijke overlast 
voor de consument,

vergeleken met de alternatieve rechtsmogelijkheid (reparatie of vervanging) 
onredelijk zouden zijn.
De reparatie of de vervanging moet binnen een redelijke termijn en zonder 
aanzienlijke overlast voor de consument plaatsvinden. De consument kan de 
overeenkomst alleen opzeggen als het gebrek aan overeenstemming van meer dan 
geringe aard is.

14. Onverminderd lid 5 ter kan de De consument kan gebruik maken van een van de in 
lid 1 genoemde mogelijkheden een passende verlaging van de prijs of een 
opzegging van de verkoopovereenkomst eisen, wanneer een van de volgende 
situaties bestaat:

a) De consument heeft noch recht op reparatie noch op vervanging; de 
handelaar heeft impliciet of expliciet geweigerd het gebrek  aan 
overeenstemming te verhelpen

b) de handelaar heeft het gebrek aan overeenstemming niet binnen een redelijke 
termijn verholpen;

c) de handelaar heeft geprobeerd het gebrek aan overeenstemming verholpen te 
verhelpen, maar heeft daarbij de consument aanzienlijke overlast bezorgd.

d) hetzelfde gebrek heeft zich binnen een korte periode meerdere malen 
voorgedaan.

15. Bij de beoordeling van de vragen of er sprake is van aanzienlijke overlast voor de 
consument en hoeveel tijd de handelaar redelijkerwijs nodig zou hebben om de 
goederen in overeenstemming te brengen, wordt rekening gehouden met de aard 
van de goederen, alsmede met het door consument nagestreefde doel zoals 
bepaald in artikel 24, lid 2, onder b) wordt rekening gehouden met de aard van de 
goederen en het doel waarvoor de consument de goederen heeft aangeschaft, zoals 
bepaald in artikel 24, lid 2, onder b).

5 bis. Ontbinding van de verkoopovereenkomst kan niet worden verlangd indien het 
gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

5 ter. De lidstaten kunnen in nationaal recht bepalingen vaststellen of handhaven die 
consumenten in staat stellen bij een gebrek aan overeenstemming een in lid 1 
genoemde rechtsmogelijkheid te kiezen om een hoger beschermingsniveau voor de 
consument te waarborgen. Deze maatregelen moeten absoluut noodzakelijk zijn 
om de consument op passende wijze te beschermen en moeten proportioneel en 
doelmatig zijn.
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Artikel 27
Kosten en schadevergoeding

16. De consument heeft er recht op dat de goederen in overeenstemming worden 
gebracht zonder dat dat voor hem kosten met zich brengt.

1 bis. Ook de redelijke kosten van het zelf verhelpen van het gebrek aan 
overeenstemming moeten door de handelaar aan de consument worden vergoed. 

17. Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk kan de consument 
schadevergoeding eisen voor verlies of schade dat of die niet overeenkomstig 
artikel 26 in orde is gebracht.

Artikel 27 bis
Recht van regres

Wanneer de eindverkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek 
aan overeenstemming dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van de producent, van een 
eerdere verkoper in dezelfde contractuele keten of van enige andere tussenpersoon, kan de 
handelaar als eindverkoper verhaal nemen op de aansprakelijke persoon of personen in de 
contractuele keten. De persoon of personen op wie de handelaar als eindverkoper verhaal 
kan nemen alsmede de rechtsvorderingen en de wijze van procederen worden bepaald door 
het nationale recht.

Artikel 28
Termijnen en bewijslast

18. De handelaar is aansprakelijk krachtens artikel 25 wanneer het gebrek aan 
overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar nadat het 
risico is overgegaan op de consument.

19. Wanneer de handelaar het gebrek aan overeenstemming heeft verholpen door de 
goederen te vervangen, is hij krachtens artikel 25 aansprakelijk wanneer het gebrek 
aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar nadat de 
consument of een door de consument aangewezen derde partij de vervangende 
goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

20. Bij tweedehands goederen kunnen de handelaar en de consument een kortere 
aansprakelijkheidstermijn overeenkomen, die echter niet korter dan één jaar mag 
zijn.

21. Om zijn rechten uit hoofde van artikel 25 gebruik te kunnen maken, dient de 
consument de handelaar op de hoogte te stellen van het gebrek aan 
overeenstemming binnen twee maanden na de datum waarop hij dat gebrek aan 
overeenstemming heeft geconstateerd.

22. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes 
maanden vanaf het tijdstip dat het risico is overgegaan op de consument, dan geldt 
tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek op dat tijdstip al bestond, 
tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard 
van het gebrek aan overeenstemming.
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5 bis. De lidstaten kunnen in nationaal recht bepalingen vaststellen of handhaven die 
voorzien in een langere aansprakelijkheidstermijn, een langere duur van de 
bewijslastomkering ten gunste van de consument of specifieke regels voor 
aanzienlijke, na het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijn aan het licht 
gekomen gebreken van overeenstemming, om een hoger beschermingsniveau voor 
de consument te waarborgen. Deze maatregelen moeten absoluut noodzakelijk zijn 
om de consument op passende wijze te beschermen en moeten proportioneel en 
doelmatig zijn.

Artikel 29
Handelsgaranties

23. Een handelsgarantie is bindend voor de garant, onder de in het garantiebewijs 
aangegeven voorwaarden. Als er geen garantiebewijs is verstrekt, is de 
handelsgarantie bindend onder de voorwaarden als aangegeven in de reclame 
betreffende de handelsgarantie.

24. Het garantiebewijs dient in duidelijke en begrijpelijke taal te zijn opgesteld en goed 
leesbaar te zijn. Hierbij gaat het om:

a) de wettelijke rechten van de consument krachtens het geldend nationaal 
recht, zoals bepaald in artikel 26, en een duidelijke verklaring dat de 
handelsgarantie die rechten onverlet laat,

b) de inhoud van de handelsgarantie en de voorwaarden voor het indienen van 
claims, met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de 
garantie en naam en adres van de garant,

c) onverminderd de artikelen 32 en 35 en bijlage III, punt 1, onder j), een 
verklaring, voor zover van toepassing, dat de handelsgarantie niet kan worden 
overgedragen bij doorverkoop.

25. Wanneer de consument daarom verzoekt, stelt de handelaar de garantie ter 
beschikking op een duurzame drager.

26. Niet-naleving van lid 2 of lid 3 is niet van invloed op de geldigheid van de garantie.

Hoofdstuk V

Consumentenrechten met betrekking tot bedingen in overeenkomsten

Artikel 30
Toepassingsgebied

27. Dit hoofdstuk is van toepassing op bedingen in overeenkomsten tussen handelaren 
en consumenten, die niet voorwerp van afzonderlijke onderhandeling zijn 
geweest. Een beding wordt altijd geacht geen voorwerp van afzonderlijke 
onderhandeling te zijn geweest wanneer het van te voren door de handelaar of een 
derde partij zijn is opgesteld en waarmee de consument, met name in het kader van 
een vooraf opgestelde standaardovereenkomst, geen invloed op de inhoud heeft 
kunnen uitoefenen. ingestemd zonder invloed op de inhoud te hebben, met name 
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wanneer dergelijke bedingen in overeenkomsten onderdeel zijn van een vooraf 
opgestelde standaardovereenkomst.

28. Het feit dat de consument de mogelijkheid had om de inhoud van bepaalde aspecten 
van een van de voorwaarden van de overeenkomst, of een specifieke voorwaarde, 
voorwerp zijn geweest van afzonderlijke onderhandeling te beïnvloeden, staat niet 
in de weg aan toepassing van dit hoofdstuk op de rest van de overeenkomst andere 
bedingen die deel uitmaken van diezelfde overeenkomst, voorzover het over het 
geheel genomen een vooraf opgestelde standaardovereenkomst betreft.

29. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bedingen in overeenkomsten die bindende
dwingende wettelijke of regelgevende bepalingen weerspiegelen of bepalingen of 
beginselen van internationale verdragen die in overeenstemming zijn met het 
Gemeenschapsrecht en met de bepalingen of beginselen van internationale 
verdragen waarbij de Gemeenschap of de lidstaten partij zijn.

Artikel 31
Voorschriften betreffende de transparantie van bedingen in overeenkomsten

30. Bedingen in overeenkomsten dienen in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld en 
goed leesbaar te zijn.

31. Bedingen van overeenkomst worden aan de consument ter beschikking gesteld op 
een zodanige wijze dat hij daadwerkelijk in staat is zich daarvan op de hoogte te 
stellen voordat de overeenkomst gesloten wordt, met inachtneming van het 
gebruikte communicatiemiddel.

32. De handelaar vraagt de consument uitdrukkelijk of deze instemt met eventuele 
aanvullende betalingen naast de overeengekomen betaling voor het onderwerp van 
de eigenlijke contractuele verplichting van de handelaar. Wanneer de handelaar niet 
de uitdrukkelijke toestemming van de consument heeft verkregen, maar ervan 
uitgaat dat de consument die heeft gegeven omdat deze geen gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheid bepaalde default-opties, en daarmee de aanvullende 
betalingen, af te wijzen, heeft de consument recht op vergoeding van deze 
betalingen.

33. De lidstaten leggen geen aanvullende eisen op met betrekking tot de wijze waarop 
de bedingen in een op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst
gepresenteerd, geformuleerd of ter beschikking van de consument gesteld worden.

Artikel 32
Algemene beginselen

34. Wanneer een Een beding in een overeenkomst wordt niet in bijlage II of III is 
opgenomen, zorgen de lidstaten ervoor dat het als oneerlijk wordt beschouwd 
indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de 
overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen aanzienlijk 
verstoort ten nadele van de consument.

35. Onverminderd de artikelen 34 en 38 worden voor de beoordeling van het oneerlijke 
karakter van een beding in een overeenkomst alle omstandigheden rond de sluiting 
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van de overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van 
een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de 
overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdende met de aard 
van de goederen of diensten producten waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
Bij de beoordeling van het (on)eerlijke karakter van een voorwaarde in een 
overeenkomst houdt de bevoegde nationale autoriteit ook rekening met de wijze 
waarop de handelaar de overeenkomst heeft opgesteld en aan de consument heeft 
medegedeeld, in het licht van artikel 31.

36. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de beoordeling van het oneerlijke 
karakter van bedingen heeft geen betrekking op het eigenlijke onderwerp van de 
overeenkomst of op de redelijke verhouding tussen de prijs resp. de betaling en de 
goederen resp. de diensten van de aangegeven betaling voor de vervulling van de 
centrale contractuele verplichting van de handelaar, op voorwaarde dat de 
handelaar volledig voldaan heeft aan artikel 31, leden 1, 2 en 3.

Artikel 33
Bewijslast

Wanneer de handelaar beweert dat een beding in een standaardovereenkomst het voorwerp is 
geweest van afzonderlijke onderhandeling, is het aan hem om dit te bewijzen.

Artikel 34
Bedingen die onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd worden

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in bijlage II opgenomen bedingen in 
overeenkomsten onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd worden. Deze 
lijst van bedingen in overeenkomsten is van toepassing in alle lidstaten en mag alleen 
worden gewijzigd zoals aangegeven in artikel 39, lid 2, en artikel 40.

1 bis. De lidstaten mogen bepalingen vaststellen of handhaven waardoor aanvullende 
bedingen onder alle omstandigheden als oneerlijk gelden. Deze bepalingen moeten 
absoluut noodzakelijk zijn om de consument op passende wijze te beschermen en 
moeten proportioneel en doelmatig zijn.

Artikel 35
Bedingen die verondersteld worden oneerlijk te zijn

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in punt 1 van bijlage III opgenomen 
bedingen in overeenkomsten als oneerlijk beschouwd worden tenzij de handelaar 
aantoont dat dergelijke bedingen eerlijk zijn in de zin van artikel 32. Deze lijst van 
bedingen in overeenkomsten is van toepassing in alle lidstaten en mag alleen worden 
gewijzigd zoals aangegeven in artikel 39, lid 2, en artikel 40.

1 bis. De lidstaten mogen bepalingen vaststellen of handhaven waardoor aanvullende 
bedingen gelden als bedingen waarvan verondersteld wordt dat zij oneerlijk zijn. 
Deze bepalingen moeten absoluut noodzakelijk zijn om de consument op passende 
wijze te beschermen en moeten proportioneel en doelmatig zijn.
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Artikel 36
Interpretatie van bedingen

37. In geval van twijfel over de betekenis van een beding prevaleert de voor de 
consument gunstigste interpretatie.

38. Dit artikel is niet van toepassing in het kader van de in artikel 38, lid 2, bedoelde 
procedures.

Artikel 37
Effecten van oneerlijke bedingen in overeenkomsten

Oneerlijke bedingen in overeenkomsten zijn vrijblijvend niet bindend voor de consument. Een 
overeenkomst blijft echter op dezelfde basis bindend voor de partijen wanneer die van kracht
kan blijven bestaan zonder de oneerlijke bedingen.

Artikel 38
Toezicht op de naleving in verband met oneerlijke bedingen in overeenkomsten

39. De lidstaten zien erop toe dat er in het belang van de consumenten alsmede van de 
handelaren concurrerende verkopers, doeltreffende en geschikte middelen bestaan 
om een eind te maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen door een handelaar
in overeenkomsten die hij met tussen consumenten en verkopers sluit.

40. De in lid 1 genoemde middelen moeten ook juridische bepalingen omvatten op 
grond waarvan Met name moet het mogelijk zijn dat personen of organisaties die 
volgens de nationale wetgeving een legitiem belang hebben bij het beschermen van 
consumenten, in overeenstemming met de bepalingen van het nationaal recht, een 
beroep kunnen doen op rechtbanken of bevoegde administratieve instanties om te 
oordelen bepalen of bepaalde contractuele bedingen die zijn opgesteld voor 
algemeen gebruik oneerlijk zijn, en doeltreffende middelen aanwenden om een 
eind te maken aan het gebruik van dergelijke bedingen.

41. De lidstaten zorgen ervoor dat de rechtbanken of bevoegde administratieve 
instanties beschikken over passende en doeltreffende middelen om te verhinderen 
dat handelaren verder gebruik te maken van bedingen die als oneerlijk zijn 
beoordeeld.

42. De in lid 2 genoemde middelen kunnen met inachtneming van de bepalingen van 
het nationaal recht De lidstaten zorgen ervoor dat de in de leden 2 en 3 bedoelde 
gerechtelijke stappen afzonderlijk of gezamenlijk kunnen gericht zijn worden
ondernomen, afhankelijk van de nationale procedures, tegen verschillende
meerdere handelaren in dezelfde economische sector of hun verenigingen die 
gebruik maken dan wel het gebruik aanbevelen van dezelfde gelijke of 
gelijksoortige algemene bedingen.
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Artikel 39
Herziening van de bedingen in de bijlagen II en III

43. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van de bedingen die als oneerlijk 
zijn beoordeeld door de bevoegde nationale instanties en die zij relevant achten met
het oog op aanpassing van deze richtlijn, zoals voorzien in lid 2.

44. In het licht van de uit hoofde van lid 1 ontvangen kennisgevingen past de 
Commissie de bijlagen II en III aan. Maatregelen met betrekking tot aanpassing van 
niet-essentiële elementen van deze richtlijn worden aangenomen volgens de 
regelgevende procedure met toetsing zoals bedoeld in artikel 40, lid 2.

Hoofdstuk VI

Algemene bepalingen

Artikel 40
Het comité

45. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten (hierna "het comité" genoemd).

46. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 
van dat besluit.

Artikel 41
Handhaving

1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn 
om de bepalingen van deze richtlijn te doen naleven.

2. De in lid 1 bedoelde middelen omvatten bepalingen volgens welke een of meer van 
onderstaande, naar nationaal recht bepaalde instanties, zich overeenkomstig het 
nationale recht tot de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties kunnen 
wenden om de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn te doen 
toepassen:

a) overheidsinstanties of de vertegenwoordigers ervan;
b) consumentenorganisaties die een rechtmatig belang hebben bij de bescherming 

van de consument;
c) beroepsorganisaties die een rechtmatig belang hebben bij een optreden in 

rechte.

Artikel 42
Sancties

1. De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en 



PE442.789v03-00 22/30 PR\819690NL.doc

NL

treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel 46 genoemde datum van 
deze bepalingen in kennis en delen haar onmiddellijk alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

Artikel 43
Dwingend karakter van de richtlijn

Wanneer het recht dat op de overeenkomst van toepassing is het recht van een lidstaat is, 
kunnen consumenten geen afstand doen van de rechten die zij uit hoofde van deze richtlijn 
genieten.

Artikel 44
Informatieverstrekking

De lidstaten nemen passende maatregelen om de consumenten op de hoogte te brengen van de 
nationale bepalingen die met het oog op de omzetting van deze richtlijn zijn vastgesteld en 
moedigen, waar passend, handelaren en houders van een gedragscode aan om de consumenten 
over hun rechten in te lichten.

Artikel 45
Niet-gevraagde leveringen

Consumenten zijn niet verplicht enige vergoeding te betalen in gevallen van ongevraagde 
levering van een product zoals verboden door artikel 5, lid 5, en punt 29 van bijlage I van 
Richtlijn 2005/29/EC. Het feit dat een consument niet reageert op een dergelijke ongevraagde 
levering betekent niet dat hij met de levering instemt.

Artikel 46
Omzetting

1. De lidstaten stellen uiterlijk op [achttien maanden na de inwerkingtreding ervan] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te 
voldoen en maken deze bekend. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van [twee jaar na de inwerkingtreding van 
de richtlijn].

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de 
officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de belangrijkste 
nationaalrechtelijke bepalingen die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied 
vaststellen.
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Artikel 46 bis
Kennisgevingsplicht en wederzijds evaluatie

1. Uiterlijk op [laatste dag van de termijn voor de omzetting] en vervolgens om de drie 
jaar dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met de volgende informatie:

a) de tekst van aanvullende informatieverplichtingen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 5, leden 3 ter en 3 quater, vaststellen of handhaven;

b) de tekst van afwijkende nationale wettelijke bepalingen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 22, lid 2 bis, vaststellen of handhaven;

c) de tekst van afwijkende nationale wettelijke bepalingen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 26, lid 5 ter, en artikel 28, lid 5 bis, vaststellen of handhaven; 

d) de tekst van aanvullende bedingen die de lidstaten overeenkomstig artikel 34, lid 1 
bis, onder alle omstandigheden als oneerlijk aanmerken;

e) de tekst van aanvullende bedingen die de lidstaten overeenkomstig artikel 35, lid 1 
bis, als vermoedelijk oneerlijk aanmerken;

f) de tekst van beslissingen met principiële betekenis – samen met de bijbehorende 
motivering – die hun rechtbanken, arbiters of bevoegde administratieve instanties 
op het onder deze richtlijn vallende gebied vellen.

2. Voor de in lid 1, onder a), b), c), d) en e) genoemde informatie moeten de lidstaten 
gedetailleerd meedelen waarom de afwijkende nationale wettelijke voorschriften 
absoluut noodzakelijk zijn om de consumenten op adequate wijze te beschermen, en 
waarom zij proportioneel en efficiënt zijn. De enige maatstaf voor de beoordeling 
van de efficiëntie van een afwijkend nationaal wettelijk voorschrift ten behoeve van 
de consumentenbescherming is enerzijds de praktische toepasbaarheid ervan in het 
handelsverkeer en anderzijds de praktische en juridische bewijsvoering in met 
succes bekroonde juridische procedures.

3. De Commissie waarborgt dat de in lid 1, onder d) en e) genoemde informatie 
gemakkelijk toegankelijk is voor consumenten en handelaren, bijvoorbeeld via een 
website.

4. De Commissie stuurt de in lid 1 bedoelde verslagen naar de overige lidstaten, die 
binnen zes maanden na ontvangst hun opmerkingen over elk van de verslagen 
indienen. Binnen dezelfde termijn raadpleegt de Commissie de belanghebbenden 
over de verslagen.

Artikel 46 ter
Verslaglegging door consumentenbeschermers

Personen of organisaties die volgens de nationale wetgeving in de zin van artikel 38, lid 2, 
een legitiem belang hebben bij het beschermen van consumenten, stellen de Commissie in 
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kennis van de conclusies die zij uit de beoordeling van de toepassing en de gevolgen van 
deze richtlijn trekken.

Artikel 46 quater
Verslag van de Commissie

Met inachtneming van de in artikel 46 bis, lid 4, en artikel 46 genoemde documenten legt 
de Commissie het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op [één jaar na afloop van de 
omzettingstermijn] en vervolgens om de drie jaar een uitvoerig verslag voor over de 
toepassing van deze richtlijn. Zo nodig voegt zij aan dit verslag voorstellen toe om de 
richtlijn aan de ontwikkelingen op dit terrein aan te passen.

Hoofdstuk VII
Slotbepalingen

Artikel 47
Intrekkingsbepalingen

De Richtlijnen 85/577/EEG 93/13/EEG en 97/7/EG, en Richtlijn 1999/44/EG zoals gewijzigd 
bij de in bijlage IV genoemde richtlijnen, worden ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen worden beschouwd als verwijzingen naar deze 
richtlijn, volgens de transponeringstabel in bijlage V.

Artikel 48
Herziening

De Commissie evalueert deze richtlijn en brengt uiterlijk op [vijf jaar na de in artikel 46, lid 1, 
genoemde datum] verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.
Zo nodig doet zij voorstellen om de richtlijn aan de ontwikkelingen op dit terrein aan te 
passen. De Commissie kan inlichtingen bij de lidstaten vragen.

Artikel 49
Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking 
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 50
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De voorzitter De voorzitter
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BIJLAGE II

BEDINGEN IN OVEREENKOMSTEN DIE ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ALS 
ONEERLIJK WORDEN BESCHOUWD

Bedingen in overeenkomsten die een of meer van de volgende bedoelingen of feitelijke 
gevolgen hebben, worden onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd:

a) het uitsluiten of beperken van de wettelijke aansprakelijkheid van de handelaar
indien de consument door toedoen of nalaten van de handelaar om het leven 
komt of lichamelijk letsel oploopt bij overlijden of lichamelijk letsel van de 
consument door het toedoen of nalaten van die handelaar;

a bis)het uitsluiten of beperken van de wettelijke aansprakelijkheid van de 
handelaar indien eigendommen van de consument door bewust of nalatig 
handelen of nalaten van de handelaar beschadigd worden;

a ter) het toekennen van een kortere opzeggingstermijn voor overeenkomsten voor 
onbepaalde tijd aan de handelaar dan aan de consument;

b) het beperken van de verplichting van de handelaar om de verbintenissen na te 
komen die door zijn gevolmachtigden zijn aangegaan, of het laten afhangen 
van diens verbintenissen van het voldoen aan een bijzonder vormvoorschrift
voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend van de wil van de 
handelaar afhangt;

c) het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering door de 
consument te beletten of te belemmeren, met name door de consument te 
verplichten zich uitsluitend tot een niet onder een wettelijke regeling 
ressorterend scheidsgerecht te wenden, door de bewijsmiddelen waarop de 
consument een beroep kan doen te beperken of hem een bewijslast op te 
leggen die volgens het geldende recht bij de andere partij bij de overeenkomst 
rust;

c bis) het toewijzen van de exclusieve bevoegdheid voor alle uit een overeenkomst 
voortvloeiende geschillen aan de voor de woonplaats van de handelaar 
bevoegde rechtbank, tenzij deze rechtbank ook bevoegd is voor de woonplaats 
van de consument; 

c quater) het toekennen van het recht aan de handelaar om de na sluiting van 
een overeenkomst vast te stellen prijs van goederen of diensten naar eigen 
goeddunken te bepalen;

d) het beperken van de bewijsmiddelen waarover de consument kan beschikken, 
of het opleggen aan de consument van een bewijslast die volgens het geldende
recht op de handelaar zou moeten rusten;

e) het toekennen aan de handelaar van het recht te bepalen of de geleverde 
goederen of de dienst in overeenstemming zijn met de overeenkomst, of van 
het exclusieve recht om de bedingen van de overeenkomst te interpreteren.

f) het toekennen van het recht aan de handelaar om de overeenkomst in 
verband met de invoering van de euro op te zeggen of te wijzigen.
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BIJLAGE III

BEDINGEN IN OVEREENKOMSTEN DIE VERONDERSTELD WORDEN ONEERLIJK 
TE ZIJN

1. Bedingen in overeenkomsten die een of meer van de volgende bedoelingen of 
feitelijke gevolgen hebben, worden verondersteld oneerlijk te zijn:
a) uitsluiting of onbillijke beperking van de wettelijke rechten van de consument 

ten aanzien van de handelaar of een andere partij in geval van volledige of 
gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de handelaar van een 
van diens contractuele verplichtingen, met inbegrip van de mogelijkheid voor 
de consument om een schuld jegens de handelaar te compenseren met een 
schuldvordering jegens deze;

b) de mogelijkheid voor de handelaar om door de consument betaalde bedragen te 
behouden wanneer de consument de overeenkomst niet afsluit of uitvoert, 
zonder dat de consument ten aanzien van de handelaar een recht op 
schadevergoeding ten belope van eenzelfde bedrag kan doen gelden wanneer 
de handelaar de overeenkomst niet afsluit of uitvoert deze afziet van het 
sluiten of uitvoeren van de overeenkomst, zonder dat erin is voorzien dat de 
consument een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding mag verlangen van 
de handelaar wanneer die zich terugtrekt;

c) de verplichting voor de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een 
buitensporig hoge schadevergoeding aan de handelaar te betalen het 
opleggen van schadevergoedingen aan een consumenten die zijn verbintenissen 
niet nakomt die buiten verhouding staan tot de door de handelaar geleden 
schade;

d) de mogelijkheid voor de handelaar om de overeenkomst naar eigen 
goeddunken op te zeggen, indien hetzelfde recht niet ook voor de consument 
geldt, en de mogelijkheid voor de handelaar die zelf de overeenkomst opzegt, 
om de bedragen te behouden die hem voor nog niet geleverde prestaties zijn 
betaald de mogelijkheid voor de handelaar om de overeenkomst naar believen 
op te zeggen, terwijl de consument niet dat recht heeft;

e) de mogelijkheid voor de handelaar om – tenzij er sprake is van ernstige 
redenen – een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder inachtneming van 
een adequate termijn op te zeggen de mogelijkheid voor de handelaar om een 
overeenkomst van onbepaalde duur zonder redelijke opzeggingstermijn 
eenzijdig op te zeggen, zonder dat de consument ernstig in gebreke is 
gebleven;

f) automatische verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur als de 
consument zich niet in tegenovergestelde zin heeft uitgesproken, en 
vaststelling van een onredelijk verre datum vóór het einde van de 
overeenkomst als termijn voor de kennisgeving door de consument de 
overeenkomst niet te willen verlengen bij ontbreken van tegengestelde 
kennisgeving van de consument, waarbij de consument verplicht wordt om 
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lang voor het einde van de overeenkomst te kennen te geven dat hij geen 
verlenging wenst;

g) de mogelijkheid voor de handelaar om de prijs te verhogen zonder dat de 
consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen als de eindprijs ten 
opzichte van de bij de sluiting van de overeenkomst overeengekomen prijs te 
hoog is met de consument bij de sluiting van de overeenkomst 
overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de consument het recht heeft de 
overeenkomst op te zeggen;

h) de verplichting voor de consument om al zijn verbintenissen na te komen, ook 
wanneer de handelaar zijn verbintenissen niet is nagekomen dat niet heeft 
gedaan;

i) de mogelijkheid voor de handelaar om zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst zonder instemming van de consument aan derden over te 
dragen als dit mogelijk tot een vermindering van de zekerheid voor de 
consument leidt aan derden over te dragen zonder instemming van de 
consument;

j) beperking van het recht van de consument om de goederen door te verkopen, 
door de overdraagbaarheid van door de handelaar verstrekte handelsgaranties 
te beperken;

k) de mogelijkheid voor de handelaar om de bedingen eenzijdig en zonder 
geldige en in de overeenkomst vermelde reden te wijzigen; de mogelijkheid 
voor de handelaar om eenzijdig de bedingen van de overeenkomst te wijzigen, 
met inbegrip van de kenmerken van het product of de dienst;

k bis) de mogelijkheid voor de handelaar om zonder geldige reden eenzijdig 
de kenmerken van het te leveren product of de te verrichten dienst te 
wijzigen;

l) de mogelijkheid van eenzijdige wijziging van de bedingen van de 
overeenkomst die op een duurzame drager aan de consument zijn 
medegedeeld, door middel van online-bedingen waarmee de consument niet 
heeft ingestemd.

l bis) het aangaan door de consument een onherroepelijke verbintenis terwijl de 
handelaar de uitvoering van zijn prestaties onderwerpt aan een voorwaarde 
waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van zijn wil;

l ter) veronderstelling – op onweerlegbare wijze – van de instemming van de 
consument met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft 
kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst.

2. Punt 1, onder e), is niet in strijd met bedingen waarmee de leverancier van 
financiële diensten zich het recht voorbehoudt een overeenkomst voor onbepaalde 
duur eenzijdig en – in geval van geldige redenen – zonder opzegtermijn op te 
zeggen, mits de leverancier verplicht is de andere contracterende partij(en) hiervan 
zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van toepassing op bedingen waarbij de 
leverancier van financiële diensten zich het recht voorbehoudt om eenzijdig en 
zonder opzegtermijn een eind te maken aan een overeenkomst van onbepaalde duur, 
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mits de leverancier verplicht is de andere contracterende partij(en) hiervan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3. Punt 1, onder e), g) en k bis), zijn niet van toepassing op:

a) transacties met betrekking tot effecten, financiële instrumenten en andere 
goederen producten of diensten waarvan de prijs verband houdt met de 
fluctuaties van een beurskoers of een beursindex dan wel financiële 
marktkoersen waar de handelaar geen invloed op heeft;

b) overeenkomsten voor de aankoop of verkoop van vreemde valuta, reischeques 
of internationale in deviezen opgestelde postmandaten;

c) bedingen van prijsindexering, voor zover deze wettig zijn en de wijze waarop 
de prijs wordt aangepast hierin expliciet beschreven is.

3 bis. Punt l, onder g), is niet in strijd met bedingen inzake prijsindexering, indien deze 
wettig zijn en de wijze waarop de prijs wordt aangepast hierin expliciet beschreven 
is.

4. Punt 1, onder k), is niet in strijd met bedingen waardoor van toepassing op

a)
bedingen waarbij de leverancier van financiële diensten zich het recht voorbehoudt 

de door of aan de consument te betalen rentevoet of het bedrag van alle andere 
op de financiële diensten betrekking hebbende lasten bij geldige reden zonder 
opzegtermijn te wijzigen, mits de leverancier verplicht is dit zo spoedig 
mogelijk ter kennis te brengen van de andere contracterende partij(en) en deze 
vrij is (zijn) zo spoedig mogelijk de overeenkomst op te zeggen;

b) transacties met betrekking tot effecten, financiële instrumenten en andere 
producten of diensten waarvan de prijs verband houdt met de fluctuaties van 
een beurskoers of een beursindex dan wel financiële marktkoersen waar de 
handelaar geen invloed op heeft;

c) overeenkomsten voor de aankoop of verkoop van vreemde valuta, reischeques 
of internationale in deviezen opgestelde postmandaten;

d) bedingen waarbij de handelaar zich het recht voorbehoudt om eenzijdig de 
voorwaarden van een overeenkomst van onbepaalde duur te wijzigen, mits hij 
verplicht is dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de consument en 
deze vrij is de overeenkomst op te zeggen.

BIJLAGE IV
Ingetrokken richtlijnen met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

(als bedoeld in artikel 47)

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 
december 1985 betreffende de bescherming 
van de consument bij buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten

PB L 372 van 31.12.1985, blz. 31.

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 
1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten

PB L 95 van 21.04.1993, blz. 29.
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Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 november 2007

PB L 144 van 04.06.1997, blz. 19.

PB L 271 van 09.10.2002, blz. 16.

PB L 149 van 11.6.2005, blz. 29.

PB L 319 van 05.12.2007, blz. 1.
Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 
Parlement en de Raad

PB L 171 van 07.07.1999, blz. 12.

BIJLAGE IV
TRANSPONERINGSTABEL

(later in te voegen) 


