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Betreft: Verzoekschrift 1442/2009, ingediend door Gerriet Biehle (Duitse nationaliteit), 
over een verbod op "kleine letters" in reclame-uitingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een verbod op het gebruik van voor de consument vrijwel onleesbaar 
kleine lettertypes voor het vermelden van belangrijke voorwaarden in reclame-uitingen. 
Indiener noemt als voorbeeld een mobiele telefoon die wordt aangeboden voor 1 euro, maar 
waarvoor bij lezing van de in zeer klein schrift gestelde voorwaarden gedurende 24 maanden 
14,99 euro betaald moet worden. Hij is van opvatting dat er in dit geval sprake is van bewuste 
misleiding van de consument. Indiener verzoekt derhalve om invoering van Europese 
regelgeving die verbiedt dat voor de consument belangrijke voorwaarden, zoals totale kosten 
en de looptijd van een verbintenis, zodanig in reclame-uitingen worden vermeld dat zij door 
een normale lezer niet direct en goed gelezen kunnen worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener verzoekt de EU om regelgeving vast te stellen die verbiedt dat voor de consument 
belangrijke voorwaarden, zoals totale kosten en de looptijd van een verbintenis, zodanig in 
reclame-uitingen worden vermeld dat zij door een normale lezer niet direct en goed gelezen 
kunnen worden. Hij vraagt om een verbod op het gebruik van kleine lettertypes.

De EU heeft momenteel geen regelgeving wat betreft de lettergrootte van productinformatie. 
Europese consumenten worden echter al beschermd tegen verborgen of onduidelijke 
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informatie over producten. Met name moet informatie op producten voldoen aan de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken, die van kracht werd op 12 december 2007 en door alle lidstaten 
in nationale wetgeving is omgezet. De richtlijn verbiedt misleidende omissies, d.w.z. situaties 
waarin de handelaar in kwestie informatie die voor de gemiddelde consument essentieel is om 
een geïnformeerd economisch besluit te nemen, weglaat, verborgen houdt of op onduidelijke 
of onbegrijpelijke wijze verstrekt (artikel 7, lid 2 van de richtlijn). In het geval van een 
uitnodiging tot aankoop van een product of een dienst moeten handelaars bovendien de 
voornaamste kenmerken van het product of de dienst evenals de totale prijs, inclusief 
belastingen en aanvullende vracht-, leverings- of portokosten weergeven (artikel 7, lid 4 van 
de richtlijn).

Volgens de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten moeten 
handelaars bedingen, met inbegrip van de voorwaarden voor bepaalde promoties, in duidelijke 
en begrijpelijke taal opstellen. De richtlijn bepaalt dat dubbelzinnige bedingen op de voor de 
consument gunstigste wijze moeten worden geïnterpreteerd (artikel 5 van de richtlijn 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten). Als een beding in 
standaardconsumentenovereenkomsten het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van 
consumenten enerzijds, en van verkopers en leveranciers anderzijds aanzienlijk verstoort, 
moet het als oneerlijk worden beschouwd (artikel 3, lid 1). Oneerlijke bedingen in een 
overeenkomst zijn niet bindend voor de consument (artikel 6).

De Commissie heeft voorgesteld om de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten te herzien door haar op te nemen in de ontwerprichtlijn 
consumentenrechten (Consumer Right Directive, "CRD") die momenteel wordt besproken in 
de Raad en het Europees Parlement. Deze ontwerprichtlijn stelt een wijziging van de regels 
over transparantie van bedingen voor door de eis in te voeren dat bedingen goed leesbaar 
moeten zijn. De ontwerprichtlijn maakt het duidelijk dat lidstaten afgezien van de 
leesbaarheidsvereiste geen meer specifieke eisen wat betreft lettertype en -grootte van de 
bedingen kunnen opleggen (artikel 31, lid 4 en overweging 47).

Voorts verplicht het voorstel voor de CRD de handelaar om de consument informatie te 
verstrekken over de totale prijs voor alle verkoops- en dienstencontracten voor consumenten 
(artikel 5, lid 1, onder c)). Het voorstel voor de CRD bepaalt ook dat consumenten niet 
verplicht zijn extra kosten te betalen waarover de handelaar hen niet heeft geïnformeerd 
(artikel 6, lid 1).

Meer informatie over de CRD op de volgende website:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_nl.htm

In elk geval moet worden opgemerkt dat het de verantwoordelijkheid van de nationale 
handhavingsinstanties en de rechtbanken is om te bepalen in welke gevallen het gebruik van 
"kleine letters" in strijd is met EU-wetgeving zoals die is omgezet in nationaal recht, waarbij 
rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval, en om in te grijpen en de 
praktijk een halt toe te roepen.

De Commissie coördineert handhavingsacties door autoriteiten van lidstaten door 
zogenaamde "sweeps" in de context van het comité dat door de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (Consumer Protection 
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Cooperation Regulation, "CPC") in het leven is geroepen. Een dergelijke gemeenschappelijke 
handhavingsactie werd in 2008 in de telecomsector uitgevoerd. Nationale 
handhavingsinstanties controleerden van meer dan 500 websites die diensten voor mobiele 
telefoons verkochten of zij de relevante EU-wetgeving naleefden dan wel of er tekenen van 
misleidende praktijken waren. Handhavers controleerden bij deze actie onder andere of kosten 
duidelijk waren aangegeven en of belangrijke informatie voor de consument bekend was 
gemaakt. Nationale autoriteiten vonden bijvoorbeeld dat 41% van de websites noch duidelijk 
vermeldde dat een aanbod aan een abonnement was verbonden noch de duurtijd van het 
abonnement specificeerde. 35% van de onderzochte websites gebruikte een misleidende 
presentatie van informatie, waaronder het gebruik van "kleine letters" om belangrijke 
informatie over de voorwaarden van het contract te geven. Tegen het einde van november 
2009 was 70% van de websites die werden onderzocht op het misleidend verkopen van
diensten voor mobiele telefoons gecorrigeerd of gesloten. Indiener kan informatie over deze 
handhavingsactie vinden onder de volgende link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


