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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een strategie ter versterking van de rechten van de kwetsbare consumenten
(2011/2272(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt1 (“richtlijn oneerlijke handelspraktijken”),

– gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en 
van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad2,

– gezien het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020 (COM(2011)0707) en de 
bijhorende documenten (SEC(2011)1320 en SEC(2011)1321),

– gezien Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (“richtlijn misleidende 
reclame”)3,

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (“richtlijn audiovisuele 
mediadiensten”)4,

– gezien Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming (“verordening betreffende samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming”)5,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals geïntegreerd in de 
Verdragen middels artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en in het 
bijzonder artikel 7 (eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven), artikel 
21 (non-discriminatie), artikel 24 (rechten van het kind), artikel 25 (rechten van ouderen), 
artikel 26 (integratie van personen met een handicap) en artikel 38 
(consumentenbescherming) van dit Handvest,

– gezien artikel 12 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin 
het volgende is bepaald: “Met de eisen terzake consumentenbescherming wordt rekening 

                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
2 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64.
3 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.
4 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.
5 PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1.
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gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Unie op 
andere gebieden”,

– gezien artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin het 
volgende is bepaald: “Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt 
de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding 
van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming 
van de volksgezondheid”,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over een nieuwe strategie voor 
consumentenbeleid1,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad over Europa 2020, een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010)2020),

– gezien zijn resolutie van 21 september 2010 over de voltooiing van de interne markt voor 
e-handel2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 2010 over de gevolgen van 
adverteren voor het consumentengedrag3, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juli 2009 aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake 
een geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van klachten en vragen van 
consumenten (COM(2009)0346) en de begeleidende ontwerpaanbeveling van de 
Commissie (SEC(2009)0949),

– gezien het werkdocument van de Commissiediensten van 7 april 2011 getiteld “Consumer 
Empowerment in the EU” (SEC(2011)0469),

– gezien de mededeling van de Commissie van oktober 2011 getiteld “The Consumer 
Markets Scoreboard Making markets work for consumers - Sixth edition” 
(SEC(2011)1271),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2011 getiteld “Consumenten thuis 
op de interne markt”, vijfde editie van het scorebord consumentenvoorwaarden 
(SEC(2011)0299),

– gezien Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens4,

– gezien Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0320.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0484.
4 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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levenssfeer in de sector elektronische communicatie1,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de interne markt2,

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2010 over consumentenbescherming3,

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2010 over het scorebord van de interne markt4,

– gezien zijn resolutie van 13 januari 2009 over de omzetting, tenuitvoerlegging en 
handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake 
misleidende reclame en vergelijkende reclame5,

– gezien zijn resolutie van 3 september 2008 over het effect van marketing en reclame op de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen6,

– gezien de Speciale Eurobarometer nr. 342 over Consumer Empowerment,

– gezien het analytisch verslag over de attitudes ten aanzien van grensoverschrijdende 
verkoop en de bescherming van de consumenten, in maart 2010 gepubliceerd door de 
Commissie in Flash Eurobarometer nr. 282,

– gezien de Europese aanpak van mediageletterdheid in de digitale omgeving,

– gezien de richtsnoeren van de Commissie over de toepassing van de richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken (SEC(2009)1666),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-
0000/2012),

A. overwegende dat de ontwikkeling en de bescherming van consumentenrechten 
fundamentele waarden zijn bij de ontwikkeling van beleid van de Europese Unie en het 
nastreven van de Europa 2020-doelstellingen;

B. overwegende dat op de interne markt kwetsbare consumenten ook goed moeten worden 
beschermd en hun capaciteiten moeten worden versterkt;

C. overwegende dat de groep van kwetsbare consumenten heterogeen is en bestaat uit 
personen die bij deze groep kunnen worden ingedeeld op basis van hun mentale, fysieke 
of psychologische handicap, leeftijd, goedgelovigheid of opleiding, of uit personen die 

                                               
1 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
2 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0046.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0051.
5 PB C 46 E van 24.2.2010, blz. 26.
6 PB C 295 E van 4.12.2009, blz. 43.
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omwille van hun sociale en financiële situatie kwetsbaar zijn en die nood hebben aan 
speciale bescherming en een bijzondere strategie van overheidswege;

Kwetsbaarheid en kwetsbare consument

1. merkt op dat een algemeen optreden moeilijk is vanwege de diversiteit van kwetsbare 
situaties en dat zowel de bestaande wetgeving als het bestaande beleid het 
kwetsbaarheidsprobleem benaderen vanuit de casuïstiek;

2. onderstreept dat de strategie voor de rechten van kwetsbare consumenten, ongeacht het 
gebruikte instrument, de doeltreffende bescherming van de consument en het voorkomen 
van kwetsbaarheid centraal moet stellen;

3. verzoekt de Commissie en moedigt de lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen of individuen in een kwetsbare situatie kan 
brengen, voortdurend van nabij te observeren en hiertegen op te treden om dergelijke 
situaties te voorkomen, en om kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te bestrijden met 
specifieke beschermingsmaatregelen;

Beoordeling van het huidige regelgevingskader

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op 
de interne markt te weinig aandacht wordt besteed aan het kwetsbaarheidsprobleem 
doordat men zich beperkt tot de economische belangen van de consumenten;

5. betreurt dat Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten, het meest recente 
instrument over de bescherming van deze rechten, niet van toepassing is op bepaalde 
sectoren waarin een bijzondere kwetsbaarheid bestaat, noch een specifieke regeling bevat 
voor deze kwetsbaarheid, waarvan uitsluitend sprake is overweging 34;

Empowerment: de consument is verantwoordelijk voor zijn eigen bescherming

6. betreurt dat de inspanningen van de Europese Commissie vooral gericht zijn op het 
versterken van het empowerment van de consumenten; hoewel de bijzondere aandacht van 
de Commissie voor het beter informeren van de Europese consument over zijn opties en 
rechten lovenswaardig is en alle acties die hiertoe leiden, bijdragen tot een meer 
doeltreffende interne markt, is deze benadering duidelijk onvoldoende voor de 
bescherming van de kwetsbare consument, waarvoor specifieke maatregelen nodig zijn;

7. merkt op dat veel consumenten kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief genoeg zijn en 
de informatie die ze ontvangen of de verschillende opties die ze aangeboden krijgen, niet 
begrijpen, of omdat ze niet op de hoogte zijn van de klachten- en compensatiestelsels die 
er bestaan, in het bijzonder voor grensoverschrijdende consumptie en elektronische 
handel;

8. benadrukt dat, in het geval van contractuele betrekkingen, de consument vaak de zwakste 
partij bij de overeenkomst is; wanneer in dergelijke overeenkomsten de genoemde partij 
zich in een kwetsbare situatie bevindt, moeten de leveranciers deze partij helpen 
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beschermen en hiertoe door de overheden en instanties worden aangemoedigd;

Informatie en regulering

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten de verplichtingen 
inzake precontractuele en contractuele informatie versterkt door het recht voor verplichte 
terugname vast te stellen indien de leverancier of de verkoper niet heeft voldaan aan zijn 
wettelijke informatieverplichting en door te eisen dat deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt op dat, ondanks deze bepalingen, kwetsbare 
consumenten mogelijk nog steeds niet in staat zullen zijn om de verstrekte informatie te 
lezen of op te nemen;

10. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten om bij de vaststelling van de normen en 
veiligheidsvoorwaarden van bepaalde producten, met name de producten die bestemd zijn 
voor kwetsbare consumenten, niet enkel rekening te houden met het voorziene gebruik, 
maar ook met het voorspelbare gebruik, en om meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de beschermingsmaatregelen;

11. verzoekt de lidstaten en de Europese Commissie om inspanningen te leveren voor de 
harmonisatie van aanduidingen voor burgers met een handicap en om bedrijven aan te 
moedigen de informatie in voor deze burgers toegankelijke vormen te verstrekken;

Bijzonder problematische sectoren

12. haalt het feit aan dat men op internationale fora de noodzaak heeft erkend om de 
consument te beschermen door informatie te verstrekken en de financiële markten te 
reguleren, die door hun complexiteit de consument in de meeste gevallen in een kwetsbare 
situatie brengen;

13. betreurt dat reclame voor voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte 
gericht is op kinderen en jongeren, die steeds meer te maken krijgen met de negatieve 
gevolgen van te weinig beweging en obesitas; roept de betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het belang van een evenwichtige voeding is;

14. benadrukt dat reizigers ondanks de aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, door niet-
naleving daarvan vaak een kwetsbare situatie terechtkomen, voornamelijk in het geval van 
annulering of vertraging van hun reis, wat des te erger is indien de consument een 
handicap heeft; moedigt de Europese Commissie en de lidstaten aan om de nodige 
maatregelen te treffen om transparante tarieven te verzekeren;

15. betreurt dat de digitalisering van diensten en de bijkomende kosten voor het beheer van 
deze diensten in traditionele kantoren en winkels ertoe leiden dat bejaarde consumenten, 
die de grootste slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet kunnen genieten van de 
voordelen van e-commerce en ook nog eens te maken krijgen met de “kostprijs van de 
armoede”, doordat zij meer betalen voor dezelfde producten;

16. onderstreept dat de liberalisering van de belangrijkste leveringsmarkten in het algemeen 
niet heeft geleid tot een algemene prijsdaling, maar het voor de meeste burgers wel 
moeilijker heeft gemaakt om erachter te komen wat het beste tarief is, van leverancier te 
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veranderen en de facturen te begrijpen;

17. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten om na te denken over gratis 
mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting, die ambtshalve kunnen worden 
geactiveerd indien bij het conflict een kwetsbare consument is betrokken, alsook over 
collectieve maatregelen;

18. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en coherente beleids- en wetgevingsstrategie tegen 
kwetsbaarheid, in het bijzonder in het kader van de agenda van de consument en het 
consumentenprogramma;

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

Burgers van de Europese Unie kunnen rekenen op aanvullende consumentenbescherming 
dankzij een gelijkwaardig veiligheidsniveau voor talrijke consumptiegoederen en maatregelen 
die de algemene consumentenbelangen beschermen tegen oneerlijke praktijken van 
ondernemingen, misleidende reclame en oneerlijke clausules in overeenkomsten.

Achter de algemene noemer van consumenten gaat echter een specifieke categorie schuil, met 
name die van kwetsbare consumenten of consumenten in een kwetsbare situatie. Voor deze 
categorie is er speciale bescherming en een bijzondere strategie van overheidswege nodig.

Het uitgangspunt van dit verslag is dat alle consumenten tijdens hun leven in de categorie van 
kwetsbare consumenten kunnen terechtkomen, aangezien kwetsbaarheid zowel een endogene 
als een exogene oorsprong kan hebben. De kwetsbaarheid van een consument heeft een 
endogene oorsprong indien tijdelijke of permanente kenmerken die eigen zijn aan zijn 
persoon of aan zijn fysieke of psychische toestand (kinderen, adolescenten, ouderen, mensen 
met een handicap, enz.), aan de basis van zijn kwetsbaarheid liggen, en een exogene 
oorsprong indien externe factoren de consument kwetsbaar maken, zoals het niet kennen van 
een taal, het ontbreken van opleiding (algemeen of specifiek in een marktsector) of, 
eenvoudigweg, de verplichting om nieuwe technologieën te gebruiken waarmee men niet 
vertrouwd is.

De rapporteur heeft ervoor gekozen zich niet bezig te houden met het bedenken van een 
nieuwe definitie van “kwetsbare consument”, aangezien het Parlement die oefening reeds in 
het verleden heeft gemaakt. Bovendien lopen we dan het risico een concept van een kwetsbare 
consument te creëren dat veel te vaag of veel te concreet is en niet flexibel genoeg is om op de 
verschillende kwetsbare situaties te worden toegepast.

Vanwege de moeilijkheid om een statische definitie toe te passen op alle verschillende 
kwetsbare situaties waarmee een consument in zijn leven te maken kan krijgen, benaderen 
zowel de bestaande wetgeving als het bestaande beleid op Europees niveau het 
kwetsbaarheidsprobleem vanuit de casuïstiek; dat wil zeggen dat de beleids- en 
wetgevingsinstrumenten om kwetsbaarheid te beperken of te voorkomen gericht zijn op een 
kwetsbaarheidsfactor.

De Commissie en de lidstaten moeten bij de ontwikkeling van de strategie ter versterking van 
de rechten van kwetsbare consumenten de sociale gewoonten en de veranderingen in sociale 
gedragingen en het consumptiegedrag dat bepaalde groepen of individuen in een kwetsbare 
situatie kan brengen, goed opvolgen om dergelijke situaties te voorkomen en om 
kwetsbaarheid zodra zij zich voordoet te bestrijden met specifieke beschermingsmaatregelen.

Beoordeling van het huidige regelgevingskader

In de Europese wetgeving is de kwetsbaarheid van consumenten voor het eerst ter sprake 
gebracht in Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt. Hierin werd een concept van kwetsbaarheid vastgesteld dat betrekking heeft op 
deze oneerlijke praktijken en gebaseerd is op “ongepaste beïnvloeding” van consumenten die 
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zich niet helemaal een eigen wil kunnen vormen. De “richtlijn oneerlijke handelspraktijken” 
beschermde echter uitsluitend de economische belangen van de consumenten en er werd geen 
aandacht geschonken aan andere mogelijke aspecten, zoals de gezondheid van consumenten, 
hun veiligheid of hun morele integriteit.

Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten, het meest recente instrument over de 
bescherming van deze rechten, bevat geen specifieke regeling voor kwetsbare consumenten 
en is niet van toepassing op bepaalde sectoren waarin een bijzondere kwetsbaarheid bestaat. 
Desalniettemin voorziet deze Richtlijn in bepalingen die op dit gebied meer bescherming 
bieden (overweging 34) en worden de verplichtingen inzake precontractuele en contractuele 
informatie erin versterkt, door het recht voor verplichte terugname vast te stellen indien de 
leverancier of de verkoper niet heeft voldaan aan zijn wettelijke informatieverplichting en 
door te eisen dat deze informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt gegeven.

Informatie en regulering 

Op 9 november 2011 hebben de leden van de Commissie het voorstel voor een Verordening 
tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020 goedgekeurd. Daarin roept de 
Commissie op om het empowerment-concept op de consument toe te passen en deze centraal 
te stellen in de interne markt.

De rapporteur is het met de Commissie eens dat het belangrijk is om de consumenten beter op 
te leiden en te informeren, zodat ze zich beter bewust zijn van hun rechten, maar onderstreept 
dat de praktijk spijtig genoeg aantoont dat informatie alleen niet volstaat om de consument te 
beschermen, in het bijzonder in bepaalde sectoren en zeker in het geval van kwetsbaarheid.

Het is immers zo dat veel consumenten kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief genoeg 
zijn (bijvoorbeeld kinderen of ouderen), de informatie die ze ontvangen of de verschillende 
opties die ze aangeboden krijgen, niet begrijpen (bijvoorbeeld personen die sociaal zijn 
uitgesloten of geen opleiding hebben genoten), of omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er bestaan, in het bijzonder voor grensoverschrijdende
consumptie en elektronische handel.

De rapporteur verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten om in hun wetgeving 
specifieke maatregelen op te nemen die een passende bescherming van kwetsbare 
consumenten waarborgen en die niet louter indicatief zijn, maar verder gaan, voornamelijk op 
gebieden waarop de kwetsbaarheid groter is gebleken (telecommunicatie, toegang tot justitie, 
energie, vervoer, voeding, financiële diensten, enz.) en met name in het kader van de agenda 
van de consument en het consumentenprogramma 2014-2020. Niet alleen de overheden 
moeten hierbij worden betrokken, maar ook bedrijven en leveranciers, om tot een 
transparanter en duidelijker contractueel evenwicht te komen.

Bijzonder problematische sectoren

De rapporteur heeft met name de volgende sectoren ter sprake gebracht:

- Financiële sector: er bestaan instrumenten die verplichtingen inzake informatie en 
productgeschiktheid vaststellen, maar in het geval van kwetsbaarheid (voornamelijk bij 
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ouderen) zijn deze maatregelen duidelijk ontoereikend. Bovendien moet worden opgemerkt 
dat men op internationale fora (G20, OESO) de noodzaak heeft erkend om de consument te 
beschermen door informatie te verstrekken en de financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de meeste gevallen in een kwetsbare situatie brengen.

- Voeding: Kwetsbare consumenten (kinderen en jongeren) moeten worden beschermd tegen 
reclame voor voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte en er moeten 
maatregelen worden getroffen om obesitas te voorkomen, consumenten aan te zetten tot meer 
beweging en hun eetgewoonten te verbeteren.

- Vervoer: volgens consumentenverenigingen zorgen het niet naleven van de wetgeving in 
het geval van vertraging of annulering en de talrijke oneerlijke clausules, vooral bij goedkope 
luchtvaartmaatschappijen, ervoor dat reizigers vaak in een kwetsbare situatie terechtkomen, 
wat des te erger is indien de consument een handicap heeft. Bovendien blijkt uit recentere 
studies dat bepaalde consumenten tot driemaal meer betalen dan anderen als gevolg van niet-
transparante tarieven, ondanks het feit dat de Richtlijn betreffende consumentenrechten 
bepalingen bevat om dat vermijden.

- Internet: naast de ongepaste inhoud waartoe minderjarigen gemakkelijk toegang kunnen
krijgen (door de ondoeltreffendheid van leeftijdscontrolemaatregelen), vormen ook sociale 
netwerken een gevaar op het vlak van “gerichte reclame”. Deze vorm van reclame benut het 
digitale spoor dat minderjarigen achterlaten om hen, zonder hun medeweten, reclame te sturen 
die is afgestemd op hun commerciële smaken, of sterker nog, reclame over de producten die 
hun vrienden “leuk vinden”, en maakt dus zo gebruik van de sociale druk die een groep op 
een minderjarige kan uitoefenen en waarvoor deze bijzonder kwetsbaar is.

- Geliberaliseerde markten: de gevolgen van de liberalisering van de belangrijkste 
leveringsmarkten zijn uiteenlopend: in het algemeen heeft de liberalisering van de 
leveringsmarkten niet geleid tot een algemene prijsdaling, maar ze heeft het voor de meeste 
burgers wel moeilijker gemaakt om erachter te komen wat het beste tarief is, van leverancier 
te veranderen en de facturen te begrijpen. Aangezien de aangeboden diensten beschouwd 
worden als “universele diensten” (in de betekenis dat alle burgers er recht op hebben), bevindt 
de consument zich in een slechtere situatie dan de leverancier, wat kan leiden tot kwetsbare 
situaties.

- Toegang tot justitie: als het erop aankomt om een compensatie te ontvangen voor de 
geleden schade, kunnen de meest kwetsbare consumenten moeilijkheden ondervinden om 
toegang te krijgen tot bestaande mechanismen omdat ze er niet van op de hoogte zijn, niet 
weten hoe ze te gebruiken, of niet in staat zijn ze te gebruiken (omdat ze te duur zijn of omdat 
ze met een taal werken die ze niet beheersen). Er moet worden voorzien in gratis 
mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting, die ambtshalve kunnen worden 
geactiveerd indien bij het conflict een kwetsbare consument is betrokken, en die ook 
betrekking hebben op grensoverschrijdende transacties, alsook in collectieve maatregelen die 
de algemene behandeling van zaken en een grotere inclusie van de betrokkenen verzekeren.

De rapporteur vestigt ook de aandacht op de kwetsbaarheid van bejaarde consumenten, in het 
bijzonder op het gebied van de digitalisering van diensten en door de bijkomende kosten voor 
het beheer van deze diensten in traditionele kantoren en winkels, wat in vele gevallen ertoe 
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leidt dat zij meer betalen voor dezelfde producten.
Conclusie

Tot slot onderstreept de rapporteur dat de ontwikkeling van een strategie ter versterking van 
de rechten van de meest kwetsbare consumenten met het oog op hun deelname aan de interne 
markt niet alleen bijdraagt tot hun sociale insluiting en tot een rechtvaardigere en 
verdraagzamere samenleving, maar ook tot een meer dynamische, veilige en concurrerende 
interne markt. Deze specifieke bescherming van kwetsbare consumenten mag echter in geen 
enkel geval leiden tot twee verschillende beschermingsniveaus.


