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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant pleit voor de afschaffing van Richtlijn 97/7/EG inzake bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. Volgens rekwestrant zijn de marges van 
kleine bedrijven die via internet verkopen zo klein dat ze als gevolg van het teruggaverecht 
failliet gaan, gepaard met aanzienlijk kosten voor de samenleving. In verband met de 
informatieverplichting stelt rekwestrant dat consumenten voldoende mogelijkheden hebben 
om zich vooraf te informeren. Rekwestrant is van mening dat verkopers op afstand ten minste 
een bedrag in rekening zouden moeten kunnen brengen in geval van terugzending. Nog beter 
acht hij de volledige afschaffing van de richtlijn, zodat de markt zichzelf kan regelen en de 
consument zelf kan aangeven of hij prijs stelt op een terugzendrecht en daarvoor dan ook 
betalen wil. Een alternatief zou zijn verkopers op afstand te verplichten een "niet tevreden 
geld terug-verzekering" aan te bieden van maximaal 20 % van het aankoopbedrag. Volgens 
rekwestrant zou de markt zich ook hierop snel instellen, waardoor de consument deze 20 % 
slechts zelden zou hoeven te betalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Krachtens de richtlijn inzake afstandsverkoop1 hebben consumenten die een overeenkomst op 

                                               
1 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de 
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afstand hebben gesloten het recht om de overeenkomst binnen een termijn van ten minste 
zeven werkdagen na inontvangstneming van de goederen te herroepen. Het enige dat de 
consument daarbij in rekening mag worden gebracht zijn de rechtstreeks aan de herroeping
verbonden kosten. Het staat de lidstaten vrij om consumentenvriendelijkere bepalingen op te 
nemen in hun wetgeving, zoals een langere herroepingstermijn of het in rekening brengen van 
de terugzendkosten aan de ondernemer. Ook ondernemers kunnen middels hun 
contractvoorwaarden voor consumentenvriendelijkere bepalingen kiezen.

De achterliggende gedachte van het recht op herroeping van overeenkomsten op afstand is dat 
de consument voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst het product in kwestie niet 
fysiek voor zich heeft of de aard van de dienst in kwestie niet verifiëren kan1.

De wetgevende instanties van de EU hebben onlangs de richtlijn inzake consumentenrechten 
goedgekeurd2 ter herziening en intrekking van de huidige richtlijn inzake afstandsverkoop, die 
tegen juni 2014 overal in de EU van kracht moet zijn. De wetgevers hebben hiermee de 
mogelijkheid voor consumenten om hun aankoop te herzien opnieuw bevestigd. Met de 
nieuwe richtlijn komt er voor de hele Europese Unie één enkel regelgevingskader tot stand ten 
aanzien van de belangrijkste aspecten van overeenkomsten van verkoop op afstand. Dat 
betekent dat de lidstaten op enkele kleine uitzonderingen na allemaal dezelfde regels moeten 
hanteren voor dit onderwerp. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de door de ondernemers te 
verstrekken informatie, het recht op herroeping of de plichten van zowel de ondernemer als de 
consument ingeval van herroeping van de overeenkomst.

Dankzij deze uniforme regels binnen de EU wordt de versnippering van het consumentenrecht 
teruggedrongen en dalen de nalevingskosten voor ondernemers. Bovendien wordt op deze 
manier de rechtszekerheid vergroot en wordt het vertrouwen van het bedrijfsleven en de 
consument versterkt. Zo zullen ondernemers in bijvoorbeeld Duitsland ten opzichte van de 
huidige situatie minder kwijt zijn aan verzendingskosten, omdat krachtens artikel 14 van de 
richtlijn inzake consumentenrechten de kosten van het terugzenden van de goederen voor 
rekening zijn van de consument, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mede te 
delen dat de kosten voor diens rekening zijn of heeft aangegeven dat hij deze op zich neemt.

Conclusies

De Commissie is gezien de recente goedkeuring van de richtlijn inzake consumentenrechten 
niet van plan om een herziening van de regels inzake de verkoop op afstand in te dienen. De 
richtlijn inzake consumentenrechten biedt een goede balans tussen de belangen van 
ondernemers enerzijds en consumenten anderzijds.

                                                                                                                                                  
consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19).
1  Zie overweging 14 van de richtlijn inzake afstandsverkoop.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Deze richtlijn is op 10 oktober 2011 
goedgekeurd. De lidstaten hebben tot 13 december 2013 de tijd om deze om te zetten in nationale wetgeving. Per 
13 juni 2014 passen alle lidstaten de richtlijn toe.


