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Betreft: Verzoekschrift 1026/2012, ingediend door Christopher Gilchrist (Britse 
nationaliteit), over vrijgave van informatie en codes van computerspellen bij 
stopzetting van dienstverlening door de serverbeheerder

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit ervoor dat alle informatie en codes van computerspellen worden vrijgegeven 
wanneer een beheerder van de servers via welke het spel wordt gespeeld, zijn activiteiten 
staakt. In een dergelijk geval moet het voor eenieder mogelijk zijn om het beheer van het spel 
kosteloos of tegen kostprijs over te nemen. Hiervoor is volgens indiener wetgeving nodig 
omdat spelers vaak hebben geïnvesteerd in spellen, uitbreidingen van spellen en soms ook 
virtueel geld. Volgens indiener maken bedrijven misbruik van het feit dat consumenten 
virtueel geld hebben gekocht en gaan de investeringen van consumenten vaak verloren. 
Indiener is van opvatting dat op het gebied van spellen de consument onvoldoende wordt 
beschermd en verzoekt om wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Indiener wijst op het feit dat consumenten te maken hebben met waardeverlies wanneer 
spellenpagina's op internet hun activiteiten staken. Indiener stelt derhalve voor aanvullende 
wetgeving in te voeren waarmee consumenten in dergelijke gevallen vergaande rechten 
krijgen, zoals een vergoeding voor virtuele eigendommen en de overdracht van de rechten van 
het spel van de spelprovider naar een andere partij die het beheer van het spel wil overnemen.
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Opmerkingen van de Commissie

Wat betreft de door het EU-recht verleende consumentenbescherming en de vraag van de 
indiener om meer EU-wetgeving om de consumentenbescherming op dit gebied te versterken, 
verhindert Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke handelspraktijken1 dat handelaren 
misleidende en agressieve commerciële praktijken beoefenen. Volgens de bepalingen van 
deze richtlijn moeten handelaren overeenkomstig de in de sector vereiste professionele 
toewijding handelen en mogen zij het economische gedrag van klanten niet verstoren door 
hen aan te zetten om te besluiten tot transacties waartoe zij anders niet hadden besloten. 
Daarnaast is er Richtlijn 93/13/EEG inzake oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten2, die bepaalt dat contractuele bepalingen in duidelijke en 
begrijpelijke bewoordingen moeten worden opgesteld en dat een bepaling in het contract die 
het evenwicht tussen de partijen verstoort ten nadele van de consument, als oneerlijk en
derhalve als niet-bindend zal worden beschouwd. Er kan worden aangevoerd dat de praktijken 
waarnaar wordt verwezen in het verzoekschrift over gamingbedrijven die positieve saldo's 
behouden nadat een overeenkomst is beëindigd, wellicht als oneerlijk beschouwd kunnen 
worden, in het bijzonder met het oog op letter f) in de bijlage bij Richtlijn 93/13/EEG, waarin 
wordt verwezen naar bedingen die tot doel of gevolg hebben "de verkoper toe te staan de 
door de consument betaalde voorschotten te behouden ingeval de verkoper zelf de 
overeenkomst opzegt". Het is in de eerste plaats echter aan de lidstaten om in specifieke 
gevallen te beoordelen of online praktijken al dan niet oneerlijk zijn volgens Richtlijn 
2005/29/EG of Richtlijn 93/13/EEG.

In haar rol als hoedster van het Verdrag controleert de Commissie de lidstaten regelmatig om 
ervoor te zorgen dat ze het relevante EU-acquis correct toepassen en vergemakkelijkt ze de 
taak van bevoegde handhavingsinstanties, die met name binnen het samenwerkingsnetwerk 
voor consumentenbescherming kunnen samenwerken. In 2012 bijvoorbeeld heeft de 
Commissie een EU-wijde controle gecoördineerd van websites ("bezemactie" of "sweep") die 
spelen, boeken, video's en muziek verkopen die vervolgens gedownload kunnen worden. Uit 
de controle bleek dat meer dan 75 % van deze websites niet blijkt te voldoen aan de 
consumentenbeschermingsregels. Het merendeel van de websites die bij de gelijktijdige 
controle door nationale handhavingsinstanties werden bekeken, waren websites die spelen 
verkopen  De meeste van deze website bleken oneerlijke voorwaarden te bevatten en per 
pagina gemiddeld 5 strijdigheden met de wetgeving te vertonen.

Op dit moment wordt de wijze beoordeeld waarop de geharmoniseerde 
consumentenbeschermingsregels in de EU worden gehandhaafd en dat zal het belangrijkste 
onderwerp van de Consumententop van dit jaar zijn.

Uiterlijk 13 juni 2014 zal Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten in werking 
treden, waarmee consumenten die online digitale producten kopen aanvullende rechten 
krijgen. De verplichtingen tot het verschaffen van precontractuele informatie over digitale 
content worden hiermee geharmoniseerd. Die moet dan ook duidelijker worden, ook wat 
betreft de compatibiliteit van producten met hardware en software, en ten aanzien van de 
toepassing van technische beschermingsmaatregelen. De consument heeft voortaan een 
                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.

2 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
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herroepingsrecht, tenzij de consument tijdens de herroepingsperiode heeft ingestemd met het 
begin van de uitvoering van de overeenkomst en aanvaard heeft dat hij vervolgens het recht 
om de overeenkomst te herroepen, zal verliezen.

Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe bepalingen ook gevolgen hebben voor consumenten die 
digitale content kopen, waaronder online spelen, is de Commissie voornemens richtsnoeren 
voor nationale handhavingsinstanties op te stellen met betrekking tot de toepassing van de 
informatieverplichtingen.

Er wordt momenteel geen aanvullende wetgeving overwogen die in het bijzonder gericht is op 
gamers die te maken hebben met het feit dat het spel waarin ze hebben geïnvesteerd wordt 
beëindigd.

Conclusie

Aangezien de nationale autoriteiten en rechtbanken in eerste instantie bevoegd zijn om 
potentieel misleidende praktijken van ondernemingen die op hun grondgebied opereren te 
onderozken, en indien indiener van mening is dat zijn rechten als consument zijn geschonden, 
moet hij zijn geval melden aan de Britse autoriteit voor consumentenaangelegenheden, op het 
volgende adres:

Office of Fair Trading — Bureau voor eerlijke handel
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
Londen EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Website: http://www.oft.gov.uk

De Commissie heeft in 2013 een verslag goedgekeurd inzake de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2005/29/EG. In dit verslag is met name een lijst opgenomen van de meest 
voorkomende oneerlijke handelspraktijken die in de lidstaten zijn vastgesteld, onder meer op 
het gebied van online activiteiten.

Met ingang van juni 2014 zullen consumenten die digitale content kopen op grond van 
Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten aanvullende rechten ten aanzien van 
precontractuele informatie krijgen en de Commissie zal ervoor zorgen dat deze rechten naar 
behoren worden gehandhaafd, zodat consumenten ten volle kunnen genieten van de nieuwe 
transparantieregels. 

Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het EU-acquis op 
nationaal niveau correct wordt toegepast, waarbij tevens de transnationale samenwerking op 
het gebied van toepassing wordt verbeterd, teneinde illegale onlinepraktijken beter te 
bestrijden.


