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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De versnippering van de interne 

markt belemmert de bevordering van 

concurrentievermogen en groei. 

Bovendien vormt de ongelijke 

beschikbaarheid, kwaliteit en kennis van 

eenvoudige, efficiënte en goedkope 

middelen voor het beslechten van uit de 

verkoop van goederen of de verrichting 

van diensten in de Unie voortvloeiende 

geschillen een obstakel binnen de interne 

markt die het vertrouwen van 

consumenten en ondernemers in 

grensoverschrijdend winkelen en 

grensoverschrijdende verkoop 

ondergraaft. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Gebruikmaking van het potentieel 

van onlinehandel zou een substantiële 

bijdrage kunnen leveren aan hernieuwde 

groei in de Unie, maar dit zou een juiste 

integratie van het ODR-platform en de 

ADR-entiteiten, als uiteengezet in 

Richtlijn …/.../EU
1
, vereisen. 

 ______________ 

  
1 
PB: voeg titel en PB-verwijzing in van 

de Richtlijn van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende alternatieve 

beslechting van consumentengeschillen 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

(richtlijn ADR consumenten). 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De interne markt is een realiteit in het 

dagelijkse leven van consumenten bij het 

reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn 

de belangrijkste actoren op de interne 

markt en moeten derhalve in het 

middelpunt daarvan staan. De digitale 

dimensie van de interne markt wordt van 

cruciaal belang voor zowel consumenten 

als ondernemers. Consumenten kopen 

steeds meer via internet en steeds meer 

ondernemers verkopen online. 

Consumenten en ondernemers moeten 

vertrouwen hebben in transacties in een 

digitale omgeving. 

(5) De interne markt is een realiteit in het 

dagelijkse leven van consumenten bij het 

reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn 

de belangrijkste actoren op de interne 

markt en moeten derhalve in het 

middelpunt daarvan staan. De digitale 

dimensie van de interne markt wordt van 

cruciaal belang voor zowel consumenten 

als ondernemers. Consumenten kopen 

steeds meer via internet en steeds meer 

ondernemers verkopen online. 

Consumenten en ondernemers moeten 

vertrouwen hebben in transacties in een 

digitale omgeving. In de huidige periode 

van crisis is het van groot belang 

initiatieven te ontwikkelen die de 

economische groei, de werkgelegenheid 

en het weer op gang komen van de 

consumptie bevorderen. De digitale markt 

biedt bij uitstek kansen deze doelen te 

verwezenlijken, maar hiervoor moet de 

Europese Unie in staat zijn een complete 

interne digitale markt te creëren. Hiertoe 
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is het noodzakelijk enerzijds bestaande 

hindernissen weg te nemen en anderzijds 

het consumentenvertrouwen te vergroten. 

Ook een betrouwbaar en efficiënt systeem 

voor onlinegeschillenbeslechting kan in 

hoge mate aan een toename van dit 

consumentenvertrouwen in de EU 

bijdragen. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Onlinegeschillenbeslechting biedt een 

eenvoudige en goedkope 

buitengerechtelijke oplossing voor 

geschillen die voortvloeien uit 

grensoverschrijdende onlinetransacties. Er 

ontbreken momenteel echter mechanismen 

die het voor consumenten en ondernemers 

mogelijk maken om dergelijke geschillen 

langs elektronische weg op te lossen. Dit 

leidt tot benadeling van de consument, 

vormt een belemmering voor 

grensoverschrijdende onlinetransacties, 

zorgt voor ongelijke voorwaarden voor 

ondernemers en staat dus de ontwikkeling 

van e-commerce in de weg. 

(7) Onlinegeschillenbeslechting biedt een 

eenvoudige, doeltreffende en goedkope 

buitengerechtelijke oplossing voor 

geschillen die voortvloeien uit zowel 

grensoverschrijdende als binnenlandse 

onlinetransacties. Er ontbreken momenteel 

echter mechanismen die het voor 

consumenten en ondernemers mogelijk 

maken om dergelijke geschillen langs 

elektronische weg op te lossen. Dit leidt tot 

benadeling van de consument, vormt een 

belemmering voor in het bijzonder 

grensoverschrijdende onlinetransacties, 

zorgt voor ongelijke voorwaarden voor 

ondernemers en staat dus de ontwikkeling 

van e-commerce in het algemeen in de 

weg. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze verordening dient te gelden voor 

de buitengerechtelijke beslechting van 

contractuele geschillen tussen 

consumenten en ondernemers die 

voortvloeien uit de grensoverschrijdende 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten door ondernemers via internet. Zij 

dient niet te gelden voor geschillen tussen 

consumenten en ondernemers die 

(8) Deze verordening dient te gelden voor 

de buitengerechtelijke beslechting van 

geschillen over contractuele 

verplichtingen tussen consumenten die in 

de Unie woonachtig zijn en in de Unie 

gevestigde ondernemers die hun 

oorsprong vinden in de verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet, die bestreken worden door 
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voortvloeien uit de verkoop van goederen 

of verrichting van diensten via internet, 

wanneer ten minste een van hen niet in een 

lidstaat van de Unie gevestigd of 

woonachtig is op het tijdstip waarop de 

consument die goederen of diensten 

bestelt, of de ondernemer en de 

consument in dezelfde lidstaat gevestigd 

of woonachtig zijn. 

Richtlijn …/… EU [Richtlijn ADR 

consumenten]. Ook geschillen die 

voortvloeien uit de verkoop of het 

verstrekken van digitale inhoud tegen 

betaling dienen hieronder te vallen. 

Hoewel in het bijzonder consumenten en 

ondernemers die grensoverschrijdende 

transacties uitvoeren voordeel zullen 

hebben van een dergelijk online-

geschillenbeslechtingsmechanisme, dient 

deze verordening ook van toepassing te 

zijn op binnenlandse onlinetransacties, 

zodat op het gebied van de elektronische 

handel werkelijk gelijke uitgangsposities 

gelden. Ook geschillen die voortvloeien 

uit de verkoop of het verstrekken van 

digitale inhoud tegen betaling dienen 

hieronder te vallen. Zij dient niet te gelden 

voor geschillen tussen consumenten en 

ondernemers die voortvloeien uit de 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten via internet, wanneer ten minste 

een van hen niet in een lidstaat van de Unie 

gevestigd of woonachtig is op het tijdstip 

waarop de consument die goederen of 

diensten bestelt. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Onder de definitie van "verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet" dient een transactie voor de 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten via internet te vallen waarbij de 

ondernemer, of zijn tussenpersoon, 

goederen of diensten op een website of via 

andere elektronische middelen heeft 

aangeboden en de consument die goederen 

of diensten op die website of via andere 

elektronische middelen heeft besteld. Die 

definitie dient ook de gevallen te bestrijken 

waarin de consument via een mobiel 

elektronisch apparaat, zoals een mobiele 

telefoon, toegang tot de website of de 

andere dienst van de 

(11) Onder de definitie van "verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet" dient een transactie voor de 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten via internet te vallen waarbij de 

ondernemer, of zijn tussenpersoon, 

goederen of diensten op een website of via 

andere elektronische middelen heeft 

aangeboden en de consument die goederen 

of diensten op die website of via andere 

elektronische middelen heeft besteld. Die 

definitie dient ook de gevallen te bestrijken 

waarin de consument via een mobiel 

elektronisch apparaat, zoals een mobiele 

telefoon, toegang tot de website of de 

andere dienst van de 



 

 

 PE507.343/ 5 

 NL 

informatiemaatschappij heeft verkregen. informatiemaatschappij heeft verkregen. 

Diensten die niet via elektronische 

systemen voor de opslag en verwerking 

van gegevens worden geleverd, zoals 

spraaktelefoniediensten, fax- of 

telexdiensten, diensten die via 

spraaktelefonie of fax worden verricht, 

zoals raadpleging van een arts via 

telefoon of fax, raadpleging van een 

advocaat via telefoon of fax of direct 

marketing via telefoon of fax worden niet 

beschouwd als diensten die via 

elektronische middelen worden verleend. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Deze verordening dient niet te gelden 

voor geschillen tussen consumenten en 

ondernemers die voortvloeien uit de 

grensoverschrijdende offlineverkoop van 

goederen of offlineverrichting van 

diensten. Deze verordening dient niet te 

gelden voor geschillen tussen ondernemers. 

(12) Deze verordening dient niet te gelden 

voor geschillen tussen ondernemers. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Consumenten moeten door de 

lidstaten worden aangemoedigd om, 

voordat ze hun geschil via het ODR-

platform voorleggen aan een ADR-

entiteit, alles in het werk te stellen om 

contact met de ondernemer op te nemen, 

via diens website, e-mail of andere 

elektronische middelen, voor zover van 

toepassing, om het geschil minnelijk op te 

lossen. 

Amendement  9 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Deze verordening beoogt de 

totstandbrenging van een platform voor 

onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 

Europees niveau. Het ODR-platform dient 

de vorm te krijgen van een interactieve 

website die één enkel toegangspunt biedt 

voor consumenten en ondernemers die 

buitengerechtelijke beslechting nastreven 

van geschillen die zijn voortgevloeid uit 

een grensoverschrijdende e-

commercetransactie. Het platform moet 

consumenten en ondernemers in staat 

stellen klachten in te dienen door het 

invullen van een in alle officiële talen van 

de Unie beschikbaar elektronisch 

klachtenformulier, en moet de klachten 

doorgeleiden naar een entiteit voor 

alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") 

die bevoegd is ter zake van het betrokken 

geschil. Het platform moet de ADR-

entiteiten en partijen de mogelijkheid 

bieden om de 

geschillenbeslechtingsprocedure via het 

platform te voeren. 

(14) Deze verordening beoogt de 

totstandbrenging van een platform voor 

onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 

Europees niveau. De verantwoordelijkheid 

voor de oprichting en het onderhoud van 

het ODR-platform moet bij Commissie 

liggen. Dit dient de vorm te krijgen van 

een interactieve website die één enkel 

toegangspunt biedt voor consumenten en 

ondernemers die buitengerechtelijke 

beslechting nastreven van geschillen die 

zijn voortgevloeid uit een 

grensoverschrijdende e-

commercetransacties. Het ODR-platform 

moet algemene informatie verstrekken 

over alternatieve beslechting van 

contractuele geschillen die voortvloeien 

uit de verkoop van goederen of de 

verrichting van online diensten tussen 

consumenten en ondernemers. Het 

platform moet consumenten in staat stellen 

klachten in te dienen door het invullen van 

een in alle officiële talen van de Unie 

beschikbaar elektronisch 

klachtenformulier, en hen voorlichten over 

de mogelijkheid desgewenst de hulp in te 

roepen van contactpunten om het 

formulier op correcte wijze in te vullen. 

Het moet de klachten doorgeleiden naar 

een entiteit voor alternatieve 

geschillenbeslechting ("ADR") die 

bevoegd is ter zake van het betrokken 

geschil. Het ODR-platform moet 

interoperabel zijn met bestaande ADR-

entiteiten die online opereren. Het 

klachtenformulier dient alleen die 

informatie te bevatten die nodig is om vast 

te stellen welke ADR-entiteit of -entiteiten 

bevoegd zijn om het geschil in 

behandeling te nemen.  

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Het ODR- platform moet 

consumenten en ondernemers in staat 

stellen klachten in te dienen door het 

invullen van een in alle officiële talen van 

de Unie beschikbaar elektronisch 

klachtenformulier, en moet de klachten 

doorgeleiden naar een entiteit voor 

alternatieve geschillenbeslechting 

("ADR") die bevoegd is ter zake van het 

betrokken geschil.  

 Het platform moet ook gratis een 

elektronische case management tool ter 

beschikking stellen dat de partijen en de 

ADR-entiteit in staat stelt de 

geschillenbeslechtingsprocedure online te 

voeren via het platform. ADR-entiteiten 

moeten dit instrument kunnen gebruiken 

en op hun procedures kunnen toesnijden. 

Dit instrument moet de partijen en ADR-

entiteiten in staat stellen relevante 

verklaringen en bewijs te uploaden. Het 

instrument moet, overeenkomstig de 

ADR-procedure die door de relevante 

ADR-entiteit wordt toegepast, automatisch 

termijnen stellen voor partijen, onder 

meer voor indieningen. Ook moet het 

instrument zorgen voor een website met 

beperkte toegang over het ODR-platform, 

waartoe de partijen, de ADR-entiteit en 

indien nodig de contactpunten toegang 

hebben. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 ter) De Commissie moet de technische 

faciliteiten bieden voor de werking van 

het platform, met inbegrip van 

vertaalfuncties. Het instrument moet een 

elektronische vertaalfunctie bieden aan de 

partijen en de ADR-entiteit. Deze functie 

moet alle noodzakelijke vertalingen 



 

 

 PE507.343/ 8 

 NL 

kunnen verrichten en wordt door vertalers 

ondersteund. Ook moet de Commissie de 

consumenten op het ODR-platform 

informatie verschaffen over de 

mogelijkheid om de contactpunten om 

bijstand te vragen. Consumenten dienen 

echter te worden aangemoedigd om eerst 

contact op te nemen met de ondernemer 

en zodoende rechtstreeks naar een 

minnelijke schikking voor het geschil te 

streven voordat zij via het ODR-platform 

een klacht indienen. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 quater) Het ODR-platform moet 

alleen toegankelijk zijn via het 

thematische webportaal "Uw Europa", 

omdat dit portaal een reeds bestaand, één 

enkel toegangspunt biedt aan zowel 

consumenten als ondernemers die zoeken 

naar hulp en informatie over de rechten 

die ze op grond van de wetgeving van de 

Unie hebben. Het ODR-platform moet een 

prominente plaats op het "Uw Europa"-

portaal krijgen. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 

moet voortbouwen op de in de lidstaten 

bestaande ADR-entiteiten, met 

eerbiediging van de wettelijke tradities van 

de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 

via het ODR-platform een klacht is 

doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 

procedurevoorschriften, met inbegrip van 

de kostenregeling, toe te passen. Deze 

verordening beoogt evenwel een aantal 

gemeenschappelijke regels vast te stellen 

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau 

moet voortbouwen op de in de lidstaten 

bestaande ADR-entiteiten, met 

eerbiediging van de wettelijke tradities van 

de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar 

via het ODR-platform een klacht is 

doorgeleid, dienen derhalve hun eigen 

procedurevoorschriften, met inbegrip van 

de kostenregeling, toe te passen. Deze 

verordening beoogt evenwel een aantal 

gemeenschappelijke regels vast te stellen 
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die op deze procedures van toepassing zijn 

en die de doeltreffendheid daarvan zullen 

waarborgen. Dergelijke regels moeten 

onder meer een snelle 

geschillenbeslechting verzekeren. 

die op deze procedures van toepassing zijn 

en die de doeltreffendheid daarvan zullen 

waarborgen.  De partijen moeten toegang 

tot het bij deze verordening ingestelde 

ODR-platform krijgen, zonder fysiek 

aanwezig te hoeven zijn voor de 

procedure. Beide partijen kunnen echter 

besluiten dat hun fysieke aanwezigheid 

noodzakelijk is.  

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De elektronische koppeling van alle 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 

Richtlijn …./…/EU [= Richtlijn ADR 

consumenten] Publicatiebureau: voeg 

referentienummer in] bij de Commissie 

aangemelde ADR-entiteiten met het 

Europese ODR-platform moet online 

buitengerechtelijk verhaal mogelijk maken 

voor alle grensoverschrijdende geschillen 

die voortvloeien uit de verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet. 

(16) De elektronische koppeling van alle 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 

Richtlijn …./…/EU [= Richtlijn ADR 

consumenten] Publicatiebureau: voeg 

referentienummer in] bij de Commissie 

aangemelde ADR-entiteiten met het 

Europese ODR-platform moet online 

buitengerechtelijk verhaal mogelijk maken 

voor alle geschillen die voortvloeien uit de 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten via internet. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Deze verordening staat de werking 

van bestaande entiteiten voor 

onlinegeschillenbeslechting die binnen de 

Unie actief zijn, niet in de weg. Zij dient 

ADR-entiteiten niet te beletten 

grensoverschrijdende onlinegeschillen te 

behandelen die hun anders dan via het 

ODR-platform zijn voorgelegd. 

(17) Deze verordening staat de werking 

van bestaande entiteiten voor 

onlinegeschillenbeslechting die binnen de 

Unie actief zijn, niet in de weg. Zij dient 

ADR-entiteiten niet te beletten 

onlinegeschillen te behandelen die hun 

anders dan via het ODR-platform zijn 

voorgelegd. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Een netwerk van facilitators van 

onlinegeschillenbeslechting dient te 

zorgen voor ondersteuning bij de 

beslechting van geschillen in verband met 

via het ODR-platform ingediende 

klachten. Dat netwerk moet bestaan uit 

contactpunten voor ODR in de lidstaten 

die beschikken over facilitators van 

onlinegeschillenbeslechting. 

(18) Om consumenten die hun geschil met 

een ondernemer trachten te beslechten via 

het ODR-platform te ondersteunen moeten 

contactpunten worden gecreëerd. De 

contactpunten moeten hulp bieden bij de 

indiening van de klacht en algemene 

informatie over procedures voor 

onlinegeschillenbeslechting verstrekken. 

De contactpunten mogen niet worden 

verplicht om documenten te vertalen of 

om rechtstreeks geschillen te beslechten. 

Motivering 

Het specificeren van ODR-contactpunten en ODR-facilitators betekent een overbodige 

doublure. Het zou beter zijn de taken van de ODR-contactpunten te omschrijven en het aan de 

lidstaten over te laten hoe deze taken het beste kunnen worden vervuld. Ook zou het 

behulpzaam zijn om te verduidelijken welk type ondersteuning moet worden gegeven. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Het recht op een doeltreffende 

voorziening in rechte en het recht op een 

onpartijdig gerecht zijn grondrechten die 

worden gewaarborgd door artikel 47 van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Procedures voor 

onlinegeschillenbeslechting mogen niet tot 

doel hebben gerechtelijke procedures te 

vervangen en consumenten of ondernemers 

niet het recht ontnemen om zich tot de 

rechter te wenden. Niets in deze 

verordening mag partijen dan ook beletten 

hun recht op toegang tot de rechter uit te 

oefenen. 

(19) Het recht op een doeltreffende 

voorziening in rechte en het recht op een 

onpartijdig gerecht zijn grondrechten die 

worden gewaarborgd door artikel 47 van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Procedures voor 

onlinegeschillenbeslechting zijn niet 

bedoeld voor en mogen niet worden 

ontworpen om gerechtelijke procedures te 

vervangen en mogen consumenten of 

ondernemers evenmin het recht ontnemen 

om zich tot de rechter te wenden. Niets in 

deze verordening mag partijen dan ook 

beletten hun recht op toegang tot de rechter 

uit te oefenen. 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Betrokkenen moeten over de 

verwerking van hun persoonsgegevens in 

het ODR-platform en hun rechten met 

betrekking tot die verwerking worden 

geïnformeerd door middel van een door de 

Commissie openbaar te maken uitgebreide 

privacyverklaring waarin in heldere en 

eenvoudige bewoordingen de 

verwerkingshandelingen die worden 

verricht onder verantwoordelijkheid van de 

diverse bij het platform betrokken actoren, 

worden toegelicht, overeenkomstig de 

artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) 

nr. 45/2001 en de nationale wetgeving die 

is vastgesteld op grond van de artikelen 10 

en 11 van Richtlijn 95/46/EG. 

(21) Betrokkenen (dus diegenen op wie de 

gegevens betrekking hebben) moeten 

instemmen met de verwerking van hun 

persoonsgegevens in het ODR-platform en 

moeten over hun rechten met betrekking 

tot die verwerking worden geïnformeerd 

door middel van een door de Commissie 

openbaar te maken algemene 

privacyverklaring waarin in heldere en 

eenvoudige bewoordingen de 

verwerkingshandelingen die worden 

verricht onder verantwoordelijkheid van de 

diverse bij het platform betrokken actoren, 

worden toegelicht, overeenkomstig de 

artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) 

nr. 45/2001 en de nationale wetgeving die 

is vastgesteld op grond van de artikelen 10 

en 11 van Richtlijn 95/46/EG. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Ter aanvulling of wijziging van 

bepaalde niet-essentiële onderdelen van 

deze verordening moet de bevoegdheid tot 

het vaststellen van handelingen ten aanzien 

van het soort informatie dat de indiener van 

een klacht moet verstrekken in het op het 

ODR-platform beschikbare elektronische 

klachtenformulier, overeenkomstig 

artikel 290 VWEU aan de Commissie 

worden gedelegeerd. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie tijdens haar 

voorbereidende werkzaamheden passend 

overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. 

Bij het voorbereiden en opstellen van 

gedelegeerde handelingen dient de 

Commissie erop toe te zien dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze aan het 

Europees Parlement en de Raad worden 

overgelegd. 

(23) Ter aanvulling of wijziging van 

bepaalde niet-essentiële onderdelen van 

deze verordening moet de bevoegdheid tot 

het vaststellen van handelingen ten aanzien 

van de functies van het ODR-platform, de 

modaliteiten voor de samenwerking 

tussen de contactpunten en het soort 

informatie dat de indiener van een klacht 

moet verstrekken in het op het ODR-

platform beschikbare elektronische 

klachtenformulier, alsmede de 

modaliteiten van dat elektronische 

klachtenformulier, overeenkomstig artikel 

290 VWEU aan de Commissie worden 

gedelegeerd. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie tijdens haar 

voorbereidende werkzaamheden passend 

overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. 

Bij het voorbereiden en opstellen van 

gedelegeerde handelingen dient de 

Commissie erop toe te zien dat de 
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desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze aan het 

Europees Parlement en de Raad worden 

overgelegd. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Aangezien de doelstellingen van deze 

verordening, namelijk de oprichting van 

een Europees platform voor 

onlinegeschillenbeslechting bij 

grensoverschrijdende onlinegeschillen 

waarvoor gemeenschappelijke regels 

gelden, niet voldoende door de lidstaten 

kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 

vanwege de omvang en de gevolgen van 

het optreden beter door de Unie kunnen 

worden bereikt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om die doelstelling te verwezenlijken, 

(25) Aangezien de doelstellingen van deze 

verordening, namelijk de oprichting van 

een Europees platform voor 

onlinegeschillenbeslechting bij 

grensoverschrijdende en binnenlandse 

onlinegeschillen waarvoor 

gemeenschappelijke regels gelden, niet 

voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 

de omvang en de gevolgen van het 

optreden beter door de Unie kunnen 

worden bereikt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om die doelstelling te verwezenlijken, 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening heeft tot doel bij te 

dragen tot het functioneren van de interne 

markt, met name de digitale dimensie 

ervan, en tot de verwezenlijking van een 

hoog niveau van consumentenbescherming 

door een platform te bieden dat de 

onpartijdige, transparante, doeltreffende en 

billijke buitengerechtelijke 

onlinebeslechting van geschillen tussen 

consumenten en ondernemers 

Deze verordening heeft, door een hoge 

mate van consumentenbescherming tot 

stand te brengen, tot doel bij te dragen tot 

het goed functioneren van de interne markt, 

met name de digitale dimensie ervan, en tot 

de verwezenlijking van een hoog niveau 

van consumentenbescherming door een 

online platform te bieden dat de 

onafhankelijke, onpartijdige, transparante, 

doeltreffende en billijke 
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vergemakkelijkt. buitengerechtelijke onlinebeslechting van 

geschillen tussen consumenten en 

ondernemers vergemakkelijkt. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening is van toepassing op de 

buitengerechtelijke beslechting van 

contractuele geschillen tussen consumenten 

en ondernemers die voortvloeien uit de 

grensoverschrijdende verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet, door tussenkomst van een entiteit 

voor alternatieve geschillenbeslechting 

overeenkomstig Richtlijn 

[Publicatiebureau: voeg nummer in van 

Richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende alternatieve 

beslechting van consumentengeschillen 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

(Richtlijn ADR consumenten)], waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een Europees 

platform voor onlinegeschillenbeslechting. 

Deze verordening is van toepassing op de 

buitengerechtelijke beslechting van 

contractuele geschillen tussen consumenten 

en ondernemers die voortvloeien uit de 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten en die door consumenten zijn 

voorgelegd aan een entiteit voor 

alternatieve geschillenbeslechting die op  

duurzame basis is opgericht, die voldoet 

aan de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in 

Hoofdstuk II van Richtlijn …/…/EU 

[Richtlijn ADR consumenten], die 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van die 

richtlijn bij de Commissie is aangemeld 

en waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

Europees platform voor 

onlinegeschillenbeslechting. 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wordt verstaan onder "ondernemer": 

iedere natuurlijke persoon of 

privaatrechtelijke dan wel 

publiekrechtelijke rechtspersoon die, ook 

via een persoon die in zijn naam of voor 

zijn rekening optreedt, handelt in de 

uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, 

ambachts- of beroepsactiviteit; 

(b) Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie. 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – letter c 



 

 

 PE507.343/ 14 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wordt verstaan onder "verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet": een transactie voor de verkoop 

van goederen of verrichting van diensten 

waarbij de ondernemer, of zijn 

tussenpersoon, goederen of diensten op een 

website of via andere elektronische 

middelen heeft aangeboden en de 

consument die goederen of diensten op die 

website of via andere elektronische 

middelen heeft besteld; 

(c) wordt verstaan onder "verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet": een transactie voor de verkoop 

van goederen of verrichting van diensten 

welke onder Richtlijn …/…/EU [Richtlijn 

ADR consumenten] vallen  waarbij de 

ondernemer, of zijn tussenpersoon, 

goederen of diensten op een website of via 

andere elektronische middelen heeft 

aangeboden en de consument die goederen 

of diensten op die website of via andere 

elektronische middelen heeft besteld; 

Motivering 

Het is belangrijk om te verduidelijken dat deze verordening alleen betrekking heeft op 

grensoverschrijdende overeenkomstem die ook onder de ADR-richtlijn vallen. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – letter d – alinea 2 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- diensten met een materiële inhoud, ook 

wanneer daarbij elektronische apparatuur 

wordt gebruikt, zoals automaten 

(bankbiljetten, treinkaartjes), toegang tot 

wegennetten, parkeerplaatsen, waarvoor 

betaald moet worden, ook wanneer de 

toegang en/of de correcte betaling wordt 

gecontroleerd door middel van 

elektronische apparatuur aan de ingang of 

uitgang; 

diensten die door middel van elektronische 

apparatuur worden verleend, zoals 

automaten (bankbiljetten, treinkaartjes), 

toegang tot wegennetten, parkeerplaatsen, 

waarvoor betaald moet worden, ook 

wanneer de toegang en/of de correcte 

betaling wordt gecontroleerd door middel 

van elektronische apparatuur aan de ingang 

of uitgang; 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – letter d – alinea 2 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– diensten die niet via elektronische 

systemen voor de opslag en verwerking 

van gegevens worden geleverd, zoals 

spraaktelefoniediensten, fax- of 

diensten die niet via elektronische 

systemen voor de opslag en verwerking 

van gegevens worden geleverd, zoals 

spraaktelefoniediensten, fax- of 
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telexdiensten, diensten die via 

spraaktelefonie of fax worden verricht, 

raadpleging van een arts via telefoon of 

fax, raadpleging van een advocaat via 

telefoon of fax, direct marketing via 

telefoon of fax. 

telexdiensten, diensten die via 

spraaktelefonie of fax worden verricht; 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) "binnenlandse verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet": de verkoop van goederen of 

verrichting van diensten via internet 

wanneer de consument, op het tijdstip 

waarop hij dergelijke goederen of 

diensten bestelt, woonachtig is in de 

lidstaat waar de ondernemer is gevestigd; 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 –letter g – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) wordt verstaan onder "procedure voor 

alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 

"de ADR-procedure" genoemd): een 

procedure voor de buitengerechtelijke 

beslechting van een geschil door 

tussenkomst van een 

geschillenbeslechtingsentiteit die een 

oplossing voorstelt of oplegt, of die 

partijen bijeenbrengt teneinde een 

minnelijke schikking te vergemakkelijken; 

(g) wordt verstaan onder "procedure voor 

alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 

"de ADR-procedure" genoemd): een 

procedure voor de buitengerechtelijke 

beslechting van een geschil door 

tussenkomst van een 

geschillenbeslechtingsentiteit die een 

oplossing voorstelt of oplegt, of die 

partijen bijeenbrengt teneinde een 

minnelijke schikking te vergemakkelijken, 

zoals omschreven in artikel 2 van 

Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR 

consumenten] waarvan aan de Commissie 

kennis is gegeven overeenkomstig artikel 

17, lid 2, van deze richtlijn; 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – letter g – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Procedures voor 

geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 

met de geschillenbeslechting belaste 

natuurlijke personen exclusief in dienst van 

de ondernemer zijn, procedures in het 

kader van ondernemingsstelsels voor de 

afhandeling van consumentenklachten, 

rechtstreekse onderhandelingen tussen de 

consument en de ondernemer, al dan niet 

vertegenwoordigd, en pogingen 

ondernomen door een rechter om een 

geschil te beslechten in het kader van een 

gerechtelijke procedure met betrekking tot 

dat geschil, worden niet aangemerkt als 

ADR-procedures; 

Procedures voor 

geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de 

met de geschillenbeslechting belaste 

natuurlijke personen exclusief in dienst van 

de ondernemer zijn, worden niet 

beschouwd als ADR-procedures, tenzij 

deze entiteiten voldoen aan de algemene 

eisen van hoofdstuk II van Richtlijn 

…/…/EU [Richtlijn ADR consumenten],  

met name artikel 17 daarvan, en indien 

aan de volgende aanvullende 

voorwaarden is voldaan: 

 - de met de geschillenbeslechting belaste 

natuurlijke personen zijn hiërarchisch 

onafhankelijk van de ondernemer en niet 

onderworpen aan diens aanwijzingen; 

 - de vergoeding van de met de 

geschillenbeslechting belaste natuurlijke 

personen is niet afhankelijk van de 

uitkomst van de 

geschillenbeslechtingsprocedure; 

 - de met de geschillenbeslechting belaste 

natuurlijke personen hebben gedurende 

drie jaar voorafgaand aan de aanvaarding 

van de functie niet voor de ondernemer 

gewerkt; 

 - de geschillenbeslechtingsentiteit wordt 

door de bevoegde instantie van de lidstaat 

waar zij is gevestigd onderworpen aan een 

jaarlijkse evaluatie ten aanzien van de 

naleving van de in deze richtlijn 

uiteengezette beginselen; 

Motivering 

Bemiddeling/mediation door de ondernemers of 'in-house'-bemiddeling/mediation moet niet 

worden uitgesloten, aangezien dit een belangrijk onderdeel van alternatieve 

geschillenbeslechtigingsmechanismen vormt. Aanbeveveling 98/257/EG sloot dit type 

bemiddeling/mediation niet uit, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. 'In-house'-

bemiddeling/mediation kan echte waarde toevoegen aan buitengerechtelijke 

geschillenbeslechtiging, aangezien dit waarborgt dat er technische kennis 'uit het veld' 

aanwezig is en de bemiddelaars/mediators dicht bij de partijen staan, wat voor beide partijen 
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waardevol is. 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) wordt verstaan onder "entiteit voor 

alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 

"de ADR-entiteit" genoemd): een entiteit 

die valt onder artikel 4, onder e), van 

Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer 

in van Richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende 

alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 

consumenten)], die overeenkomstig artikel 

17, lid 2, van die richtlijn bij de 

Commissie is aangemeld; 

(h) wordt verstaan onder "entiteit voor 

alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 

"de ADR-entiteit" genoemd): een entiteit 

die opgenomen is in een lijst 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 

Richtlijn …/…/EU  [Richtlijn ADR 

consumenten]. 

Motivering 

Het is passender om een ADR-entiteit te definiëren overeenkomstig de kwalificatie van 

entiteiten van de lijst van artikel 17, lid 2 van de ADR-richtlijn, en niet overeenkomstig artikel 

4, onder e) van de ADR-richtlijn, omdat ADR-aanbieders alleen als ADR-entiteiten mogen 

worden beschouwd als de bevoegde instantie oordeelt dat ze aan de vereiste kwaliteitsnormen 

voldoen. 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie richt een Europees 

platform voor onlinegeschillenbeslechting 

(hierna "het ODR-platform" genoemd) op. 

1. De Commissie richt een Europees 

platform voor onlinegeschillenbeslechting 

(hierna "het ODR-platform" genoemd) op, 

maakt het ook toegankelijk via de 

thematische ODR-website van het "Uw 

Europa"-portaal en biedt ook prominente 

links naar het platform aan op andere 

websites van de Commissie waarop 

informatie aan consumenten wordt 

verstrekt, zoals de website van het netwerk 

van Europese Consumenten Centra 
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(ECC-Net). 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het ODR-platform is een interactieve 

website die elektronisch en gratis 

toegankelijk is in alle officiële talen van de 

Unie. Het ODR-platform vormt één enkel 

toegangspunt voor consumenten en 

ondernemers die buitengerechtelijke 

beslechting nastreven van geschillen 

waarop deze verordening van toepassing 

is. 

2. Het ODR-platform is een interactieve 

website die elektronisch en gratis 

toegankelijk is in alle officiële talen van de 

Unie. Het ODR-platform vormt één enkel 

toegangspunt voor consumenten en 

ondernemers die geschillen willen 

voorleggen aan de ADR-entiteiten die bij 

de Commissie zijn aangemeld 

overeenkomstig Richtlijn …/…/EU 

[Richtlijn ADR consumenten]. 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis.) Het ODR-platform verstrekt 

informatie over alternatieve beslechting 

van contractuele geschillen die 

voortvloeien uit de verkoop van goederen 

of de verrichting van online diensten 

tussen consumenten en ondernemers. 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5– lid 3 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) de ondernemer informeren over de 

tegen hem ingediende klacht; 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) partijen, op basis van de in het 

elektronische klachtenformulier vermelde 

gegevens, een of meer bevoegde ADR-

entiteiten voorstellen en informatie 

verstrekken over de daaraan 

verschuldigde vergoedingen, indien van 

toepassing, de taal of de talen waarin de 

procedure zal worden gevoerd, de 

approximatieve duur van de procedures, 

of de indiener van de klacht laten weten 

dat op basis van de verstrekte gegevens 

geen bevoegde ADR-entiteit kon worden 

aangewezen; 

(b) vaststellen, op basis van de in het 

elektronische klachtenformulier vermelde 

gegevens, welke ADR-entiteit of -entiteiten 

bevoegd is of zijn om het geschil te 

behandelen en informatie te verstrekken 

aan de partijen over de procedurekosten, 

indien van toepassing, over 

procedureregels, indien van toepassing, 

over drempels en termijnen, in welke taal 

of  talen de procedure zal worden gevoerd, 

de gemiddelde duur van de procedure, en 

de vraag of de uitkomst ervan al dan niet 

bindend is; 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) indien geen bevoegde ADR-entiteit 

kan worden aangewezen, de indiener van 

de klacht laten weten dat op basis van de 

verstrekte gegevens geen bevoegde ADR-

entiteit kon worden aangewezen; 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b ter) de adressaat, indien deze een 

ondernemer is, verzoeken om te verklaren 

of hij of zij verplicht is of zich ertoe heeft 

verbonden om zich te wenden tot een 

bepaalde ADR-entiteit voor de beslechting 

van onder deze verordening vallende 

geschillen; 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter b quater (nieuw) 



 

 

 PE507.343/ 20 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b quater) de partijen verzoeken 

overeenstemming te bereiken over de 

bevoegde ADR-entiteit waartoe zij zich 

zullen wenden voor de beslechting van 

hun geschil of, indien meer dan een ADR-

entiteit is aangewezen, over een van de 

aangewezen bevoegde ADR-entiteiten; 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) klachten doorsturen naar de ADR-

entiteit van de diensten waarvan partijen 

zijn overeengekomen gebruik te maken; 

(c) klachten overdragen aan de ADR-

entiteit van de diensten waarvan partijen 

zijn overeengekomen gebruik te maken; 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) partijen en de ADR-entiteit in staat 

stellen de geschillenbeslechtingsprocedure 

online te voeren; 

(d) een gratis elektronische case 

management tool ter beschikking stellen 

dat de partijen en de ADR-entiteit in staat 

stelt de geschillenbeslechtingsprocedure 

online via het platform te voeren; 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) de partijen en de ADR-entiteit een 

elektronische vertaalfunctie aanbieden; 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) een elektronisch formulier verstrekken 

door middel waarvan de ADR-entiteiten de 

in artikel 9, onder c), bedoelde informatie 

toezenden; 

(e) een elektronisch formulier verstrekken 

door middel waarvan de ADR-entiteiten de 

in artikel 9 bedoelde informatie toezenden; 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) informatie publiceren over 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 

Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 

voeg nummer in van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 

consumenten)]  aangemelde ADR-

entiteiten voor de behandeling van 

geschillen waarop deze verordening van 

toepassing is; 

(g) informatie publiceren over 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 

Richtlijn …./…/EU [Richtlijn ADR 

consumenten] aangemelde ADR-entiteiten 

voor de behandeling van geschillen waarop 

deze verordening van toepassing is. De 

informatie moet duidelijk en 

ondubbelzinnig zijn, gemakkelijk langs 

elektronische weg toegankelijk zijn en 

worden bijgewerkt; 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) informatie publiceren over 

contactpunten in de lidstaten en de 

respectieve contactpunten voor 

geschillenbeslechting zoals bedoeld in 

artikel 6, met inbegrip van 

contactgegevens; 
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Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) algemene informatie verstrekken over 

alternatieve geschillenbeslechting als 

middel van buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting; 

(h) algemene informatie verstrekken over 

alternatieve geschillenbeslechting en het 

bevorderen ervan als middel van 

buitengerechtelijke geschillenbeslechting; 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) op duidelijke, uitgebreide en 

begrijpelijke wijze informatie verstrekken 

over algemene consumentenrechten, 

inclusief "veelgestelde vragen" over de 

kwesties die het meest door consumenten 

worden aangekaart, eventueel met behulp 

van interactieve instrumenten;  

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De in de eerste alinea verstrekte 

informatie is toegankelijk voor 

consumenten die in de taken van het 

platform zijn geïnteresseerd, ongeacht of 

hun belangen betrekking hebben op de 

indiening van een klacht of niet.  

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Entiteiten voor alternatieve 

geschillenbeslechting die overeenkomstig 

4. Entiteiten voor alternatieve 

geschillenbeslechting die overeenkomstig 
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artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU 

[Publicatiebureau: voeg nummer in van 

Richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende alternatieve 

beslechting van consumentengeschillen 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

(Richtlijn ADR consumenten)] bij de 

Commissie zijn aangemeld en die, volgens 

de voor de vaststelling van de bevoegdheid 

daarvan noodzakelijke gegevens die zijn 

meegedeeld op grond van artikel 16, lid 1, 

onder g), van Richtlijn …./…/EU 

[Publicatiebureau: voeg nummer in van 

Richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende alternatieve 

beslechting van consumentengeschillen 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

(Richtlijn ADR consumenten)], en op 

basis van de informatie die is verstrekt op 

het in lid 3, onder a) bedoelde 

elektronische klachtenformulier bevoegd 

zijn voor de behandeling van geschillen 

waarop deze verordening van toepassing is, 

moeten zich elektronisch laten registreren 

bij het ODR-platform. 

artikel 17, lid 2, van Richtlijn 

…/…/EU…[Richtlijn ADR consumenten] 

bij de Commissie zijn aangemeld en die, 

volgens de voor de vaststelling van de 

bevoegdheid daarvan noodzakelijke 

gegevens die zijn meegedeeld op grond 

van artikel 16, lid 1, onder g), van die 

Richtlijn …/…/ EU, en op basis van de 

informatie die is verstrekt op het in lid 3, 

onder a) bedoelde elektronische 

klachtenformulier bevoegd zijn voor de 

behandeling van geschillen waarop deze 

verordening van toepassing is, moeten  

elektronisch bij het ODR-platform worden 

geregistreerd. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 

het ODR-platform wat zowel de 

ontwikkeling, het functioneren en de 

instandhouding daarvan als de veiligheid 

van de gegevens betreft. 

5. De Commissie is verantwoordelijk voor 

het ODR-platform wat zowel de 

ontwikkeling, het functioneren – inclusief 

alle voor de toepassing van deze 

verordening noodzakelijke vertaalfuncties 

–, de instandhouding en de financiering 

daarvan als de veiligheid van de gegevens 

betreft. De ontwikkeling, het functioneren, 

de gebruikersvriendelijkheid en de 

instandhouding van het platform zijn in 

overeenstemming met de beginselen van 

"privacy by design"(ingebouwde privacy) 

en voor zover mogelijk van universele 

vormgeving (door iedereen te gebruiken, 

kwetsbare personen inbegrepen, zonder 
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dat er bijzondere aanpassingen nodig 

zijn).  

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie ziet erop toe dat de 

informatie over het bestaan en de 

kenmerken van de ADR-procedures die 

deel uitmaken van het ODR-platform, 

correct en actueel is. 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen maatregelen vast 

met betrekking tot de wijze van uitvoering 

van de in lid 3 bedoelde taken. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de 

onderzoeksprocedure bedoeld in 

artikel 15, lid 3. 

6. De Commissie stelt gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 16  

vast met betrekking tot de wijze van 

uitvoering van de in lid 3 bedoelde taken.  

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Netwerk van facilitators van 

onlinegeschillenbeslechting 

Netwerk van contactpunten voor 

onlinegeschillenbeslechting 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat wijst een ODR-contactpunt 1. Elke lidstaat wijst zijn eigen centrum 
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aan en geeft de naam en de 

contactgegevens daarvan door aan de 

Commissie. De lidstaten kunnen de 

verantwoordelijkheid voor de ODR-

contactpunten overdragen aan hun centra 

van het netwerk van Europese 

consumentencentra, aan 

consumentenverenigingen of aan een 

andere instantie. Elk ODR-contactpunt 

beschikt ten minste over twee facilitators 

van onlinegeschillenbeslechting (hierna 

"de ODR-facilitators" genoemd). 

van het netwerk van Europese 

consumentencentra als ODR-contactpunt 

aan en geeft de naam en de 

contactgegevens daarvan door aan de 

Commissie. Elk ODR-contactpunt beschikt 

ten minste over twee contactpunten. 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De ODR-facilitators zorgen voor 

ondersteuning bij de beslechting van 

geschillen die verband houden met via het 

platform ingediende klachten, door de 

volgende taken te vervullen: 

2. De ODR-contactpunten zorgen voor 

ondersteuning bij de beslechting van 

geschillen die verband houden met via het 

platform ingediende klachten, door de 

volgende taken te vervullen: 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) indien nodig, de communicatie tussen 

partijen en de bevoegde ADR-entiteit 

vergemakkelijken; 

(a) desgevraagd, partijen bijstaan en de 

communicatie tussen hen en de bevoegde 

ADR-entiteit vergemakkelijken. Dit kan 

met name omvatten: 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt i (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i) bijstand verlenen bij het indienen van 

de klacht en in voorkomend geval van 

terzake dienende documenten; 
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Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt ii (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (ii) (ii) de partijen en de ADR-entiteiten 

algemene informatie verstrekken over de 

voor het verkopen van goederen of het 

verlenen van diensten geldende 

consumentenrechten in de lidstaat van het 

contactpunt waarbij de betrokken 

contactpunten zijn ondergebracht; 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt iii (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iii) informatie verstrekken over het 

functioneren van het ODR-platform; 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt iv (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iv) partijen toelichting geven over de 

door de als bevoegd aangemerkte ADR-

entiteiten toegepaste 

procedurevoorschriften; 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) consumenten informeren omtrent 

andere verhaalsmogelijkheden wanneer een 

geschil niet via het platform kan worden 

beslecht, bijvoorbeeld wanneer de 

ondernemer niet instemt met het gebruik 

van ADR; 

(b) de indiener van de klacht informeren 

omtrent andere verhaalsmogelijkheden 

wanneer een geschil niet via het ODR-

platform kan worden beslecht, bijvoorbeeld 

wanneer de partijen niet instemmen met 

het gebruik van ADR, er geen ADR-
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entiteit als bevoegd kan worden 

aangemerkt of de ADR-entiteit de klacht 

niet kan behandelen op basis van zijn 

procedurevoorschriften; 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een jaarlijks activiteitenverslag aan de 

Commissie en de lidstaten voorleggen, op 

basis van de praktische ervaringen die zijn 

opgedaan met de uitvoering van hun taken. 

(c) een jaarlijks activiteitenverslag aan de 

Commissie, het Europees Parlement en de 

lidstaten voorleggen, op basis van de 

praktische ervaringen die zijn opgedaan 

met de uitvoering van hun taken; 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie richt een netwerk van 

facilitators van 

onlinegeschillenbeslechting op (hierna 

"het netwerk van ODR-facilitators" 

genoemd) dat samenwerking tussen de 

ODR-facilitators mogelijk maakt en 

bijdraagt tot de uitvoering van de in lid 2 

vastgelegde taken. 

3. De Commissie richt een netwerk van 

contactpunten op (hierna "het netwerk van 

contactpunten" genoemd) dat 

samenwerking tussen de contactpunten 

mogelijk maakt en bijdraagt tot de 

uitvoering van de in lid 2 vastgelegde 

taken. 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie zorgt in 

samenwerking met de lidstaten voor een 

geschikte opleiding voor de contactpunten 

voor geschillenbeslechting, zodat deze de 

nodige expertise voor de uitvoering van 

hun in lid 2 genoemde werkzaamheden 

verkrijgen. 
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Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie roept ten minste eenmaal 

per jaar een vergadering van de leden van 

het netwerk van ODR-facilitators bijeen 

teneinde een uitwisseling van beste 

praktijken en een gedachtewisseling over 

terugkerende problemen bij het 

functioneren van het ODR-platform 

mogelijk te maken. 

4. De Commissie roept ten minste 

tweemaal per jaar een vergadering van de 

leden van het netwerk van contactpunten 

bijeen teneinde een uitwisseling van beste 

praktijken en een gedachtewisseling over 

terugkerende problemen bij het 

functioneren van het ODR-platform 

mogelijk te maken. 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen de voorschriften 

betreffende de modaliteiten voor 

samenwerking tussen de ODR-facilitators 

vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de 

onderzoeksprocedure bedoeld in 

artikel 15, lid 3. 

5. De Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen overeenkomstig artikel 16 

met betrekking tot de voorschriften voor 

de modaliteiten voor samenwerking tussen 

de contactpunten.  

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het ODR-platform publiceert een 

gids op het web om de indiener van een 

klacht te helpen een elektronisch 

klachtenformulier in te vullen. 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 



 

 

 PE507.343/ 29 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De door de indiener van de klacht te 

verstrekken informatie moet volstaan om te 

kunnen vaststellen welke ADR-entiteit 

bevoegd is. Deze informatie wordt 

omschreven in de bijlage. 

2. De door de indiener van de klacht te 

verstrekken informatie moet volstaan om te 

kunnen vaststellen welke ADR-entiteit 

bevoegd is. Deze informatie wordt 

opgenomen in het elektronische 

klachtenformulier waarvan het model 

wordt omschreven in de bijlage. 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om bij wege van vaststelling van 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

artikel 16 de in de bijlage opgenomen 

informatie aan te passen, met inachtneming 

van de criteria aan de hand waarvan de 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 

Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 

voeg nummer in van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 

consumenten)] bij de Commissie 

aangemelde ADR-entiteiten voor de 

behandeling van geschillen waarop deze 

verordening van toepassing is, de 

respectieve gebieden waarop zij bevoegd 

zijn afbakenen. 

4. De Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om na raadpleging van de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming bij wege van 

vaststelling van gedelegeerde handelingen 

overeenkomstig artikel 16 de in de bijlage 

opgenomen informatie aan te passen, met 

inachtneming van de criteria aan de hand 

waarvan de overeenkomstig artikel 17, lid 

2, van Richtlijn …./…/EU [Richtlijn ADR 

consumenten] bij de Commissie 

aangemelde ADR-entiteiten voor de 

behandeling van geschillen waarop deze 

verordening van toepassing is, de 

respectieve gebieden waarop zij bevoegd 

zijn afbakenen. 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen de modaliteiten 

van het elektronisch klachtenformulier 

vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 

5. De Commissie is gemachtigd om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 16 en derhalve de 

modaliteiten van het elektronisch 
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vastgesteld volgens de adviesprocedure 

bedoeld in artikel 15, lid 2. 

klachtenformulier, waarbij technische 

vooruitgang in acht wordt genomen. 

Voordat dergelijke gedelegeerde 

handelingen worden vastgesteld, 

raadpleegt de Commissie de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bij het platform ingediende klacht 

wordt in behandeling genomen indien het 

klachtenformulier volledig is ingevuld. 

1. Een bij het ODR-platform ingediende 

klacht wordt uitsluitend in behandeling 

genomen indien alle noodzakelijke vakken 

van het klachtenformulier volledig zijn 

ingevuld. Indien dit niet het geval is, laat 

het ODR-platform de indiener van de 

klacht weten dat de behandeling van de 

klacht is afgewezen en op welke gronden 

dit is gebeurd. Het platform stelt de 

indiener van de klacht ook voor dat hij , 

indien hij of zij dit wenst, door een ter 

zake kundig contactpunt wordt geholpen 

bij het invullen van het elektronische 

klachtenformulier. Indien de indiener van 

de klacht hiermee instemt, neemt het 

contactpunt daartoe contact met hem op.  

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra het ODR-platform een volledig 

ingevuld klachtenformulier heeft 

ontvangen, doet het de indiener van de 

klacht, in de taal waarin de klacht is 

opgesteld, toekomen en zendt het aan de 

adressaat van de klacht, in de taal waarin 

de overeenkomst is opgesteld, bij e-

mailbericht: 

2. Zodra het ODR-platform een volledig 

ingevuld klachtenformulier heeft 

ontvangen, doet het de adressaat van de 

klacht onverwijld op eenvoudige en 

begrijpelijke wijze, in de taal van de 

overeenkomst of de website, toekomen: 

Amendement  72 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de mededeling dat partijen 

overeenstemming moeten bereiken over 

één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 

klacht daarnaar kan worden doorgeleid; 

(a) de mededeling dat partijen 

overeenstemming moeten bereiken over 

één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 

klacht daarnaar kan worden doorgeleid en 

dat zij door het kiezen van die ADR-

entiteit duidelijk maken dat zij ermee 

instemmen voor deze entiteit een 

geschillenbeslechtingsprocedure te 

initiëren; 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8– lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) ingeval de adressaat van de klacht 

de ondernemer is, een verzoek aan de 

adressaat van de klacht om, binnen zeven 

dagen na ontvangst van de mededeling, te 

laten weten of hij uit hoofde van de 

nationale wetgeving verplicht is of zich 

ertoe heeft verbonden een specifieke 

ADR-entiteit in te schakelen, en, indien 

van toepassing, of hij bereid is een andere 

ADR-entiteit in te schakelen van de lijst 

bedoeld onder c); 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter a ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a ter) ingeval de adressaat van de klacht 

een consument is een verzoek aan de 

adressaat van de klacht om, binnen zeven 

dagen na ontvangst van de mededeling, 

een of meer ADR-entiteiten te kiezen op 

de verstrekte lijst, met de vermelding dat 

hij daartoe niet verplicht is; 

Amendement  75 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter a quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a quater) ingeval de adressaat van de 

klacht een consument is en de 

ondernemer als indiener van de klacht in 

het klachtenformulier heeft laten weten 

uit hoofde van de nationale wetgeving 

verplicht te zijn of zich ertoe verbonden te 

hebben een specifieke ADR-entiteit in te 

schakelen, een verzoek aan de adressaat 

van de klacht om, binnen zeven dagen na 

ontvangst van de mededeling, ermee in te 

stemmen deze specifieke ADR-entiteit in 

te schakelen, met de vermelding dat hij of 

zij niet verplicht is om dit besluit te 

nemen; 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter a quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a quinquies) de mededeling dat, als de 

consument een ADR-entiteit uitkiest die 

de ondernemer moet inschakelen, die hij 

heeft toegezegd te zullen inschakelen of 

die hij bereid is in te schakelen, het 

platform de klacht automatisch naar die 

ADR-entiteit zal doen toekomen; 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een lijst van alle bevoegde ADR-

entiteiten, zo die kunnen worden 

vastgesteld; 

(c) een lijst van alle bevoegde ADR-

entiteiten, indien die kunnen worden 

vastgesteld. De lijst bevat een beschrijving 

van de volgende kenmerken van elke 

entiteit: 

Amendement  78 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i) de naam en het internetadres van de 

ADR-entiteit; 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (ii) de procedurekosten, indien van 

toepassing; 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iii) de taal of de talen waarin de 

procedure zal worden gevoerd; 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iv (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iv) hoe lang de ADR-procedure 

gemiddeld duurt; 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt v (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (v) de al dan niet bindende aard van de 

uitkomst van de procedure; 

Amendement  83 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt vi (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (vi) de gronden waarop de ADR-entiteit 

mag weigeren een gegeven geschil in 

behandeling te nemen overeenkomstig de 

leden 4 en 5 van artikel 5 van Richtlijn 

…/…/EU [Richtlijn ADR consumenten]; 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) een verzoek aan de consument om een 

of meer ADR-entiteiten te kiezen op de 

verstrekte lijst, met de vermelding dat hij 

daartoe niet verplicht is; 

Schrappen 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) een verzoek aan de ondernemer om 

een of meer ADR-entiteiten op de 

verstrekte lijst te kiezen, ingeval geen van 

die entiteiten een entiteit is van de 

diensten waarvan de ondernemer zich 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 

Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 

voeg nummer in van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 

consumenten)] heeft verplicht gebruik te 

maken; 

Schrappen 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter g 



 

 

 PE507.343/ 35 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) de mededeling dat ingeval de 

consument een ADR-entiteit kiest van de 

diensten waarvan de ondernemer zich 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 

Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 

voeg nummer in van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 

consumenten)] heeft verplicht gebruik te 

maken, het platform de klacht 

automatisch naar die ADR-entiteit 

doorgeleidt. 

Schrappen 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in lid 2 bedoelde mededeling bevat 

een beschrijving van de volgende 

kenmerken van elke entiteit: 

Schrappen 

(a) de daaraan verschuldigde 

vergoedingen, indien van toepassing; 

 

(b) de taal of de talen waarin de 

procedure zal worden gevoerd; 

 

(c) de approximatieve duur van de 

procedure; 

 

(d) de noodzaak dat partijen of hun 

vertegenwoordigers, indien van 

toepassing, fysiek aanwezig zijn; 

 

(e) de al dan niet bindende aard van de 

uitkomst van de procedure. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Zodra het platform van de adressaat 

van de klacht de in lid 2, bedoelde 

mededeling heeft ontvangen, doet het de 

indiener van de klacht onverwijld op 

eenvoudige en begrijpelijke wijze, in de 

taal waarin de klacht is opgesteld, 

toekomen: 

 (a) de mededeling dat partijen 

overeenstemming moeten bereiken over 

één bevoegde ADR-entiteit, zodat de 

klacht daarnaar kan worden doorgeleid; 

 (b) de mededeling dat, als de consument 

als adressaat van de klacht een ADR-

entiteit heeft uitgekozen die de 

ondernemer moet inschakelen, die hij 

heeft toegezegd te zullen inschakelen of 

die hij bereid is in te schakelen, het 

platform de klacht automatisch naar die 

ADR-entiteit heeft doorgeleid; 

 (c) de mededeling dat ingeval partijen 

geen overeenstemming bereiken over één 

bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-

entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 

klacht niet verder in behandeling wordt 

genomen; 

 (d) de ADR-entiteit, of, indien van 

toepassing, de ADR-entiteiten die de 

adressaat van de klacht overeenkomstig 

lid 2 heeft uitgekozen, met een 

beschrijving van onderstaande kenmerken 

van die entiteit, of, indien van toepassing, 

van elk van hen: 

 (i) de naam en het internetadres van de 

ADR-entiteit; 

 (ii) de procedurekosten, indien van 

toepassing; 

 (iii) de taal of de talen waarin de 

procedure zal worden gevoerd; 

 (iv) hoe lang de ADR-procedure 

gemiddeld duurt; 

 (v) de al dan niet bindende aard van de 

uitkomst van de procedure; 
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 (vi) de gronden waarop de ADR-entiteit 

mag weigeren een gegeven geschil in 

behandeling te nemen overeenkomstig de 

leden 4 en 5 van artikel 5 van Richtlijn. 

 (e) een verzoek aan de indiener van de 

klacht om binnen zeven dagen na 

ontvangst van de mededeling, de door de 

adressaat van de klacht uitgekozen ADR-

entiteit te aanvaarden of, indien van 

toepassing, één van de ADR-entiteiten uit 

te kiezen waarvoor de adressaat van de 

klacht overeenkomstig lid 2 heeft gekozen, 

waarbij wordt gesteld dat de consument 

niet verplicht is een dergelijke keuze te 

maken; 

 (f) de mededeling dat ingeval de indiener 

van de klacht een in overeenstemming 

met de bepalingen van dit artikel als 

bevoegd aangemerkte ADR-entiteit kiest, 

het platform de klacht automatisch naar 

die ADR-entiteit zal doorgeleiden; 

 (g) de naam en de contactgegevens van 

het ODR-contactpunt in de plaats waar de 

consument woonachtig is en de plaats 

waar de ondernemer gevestigd is, alsmede 

een korte beschrijving van de taken 

bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), b) en 

d). 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Ingeval de indiener van de klacht 

een in overeenstemming met de 

bepalingen van dit artikel als bevoegd 

aangemerkte ADR-entiteit kiest, geleidt 

het platform de klacht automatisch naar 

die ADR-entiteit door. 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Geven partijen het platform geen 

antwoord of bereiken zij geen 

overeenstemming over één bevoegde 

ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet 

verder in behandeling genomen. De 

consument wordt geïnformeerd omtrent 

de mogelijkheid om contact op te nemen 

met een ODR-facilitator voor inlichtingen 

over andere verhaalsmogelijkheden. 

4. Geven partijen het platform geen 

antwoord of bereiken zij binnen 20 dagen 

geen overeenstemming over één bevoegde 

ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet 

verder in behandeling genomen. 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer de keuze van de consument 

valt op een ADR-entiteit van de diensten 

waarvan de ondernemer zich 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 

Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 

voeg nummer in van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 

consumenten)] heeft verplicht gebruik te 

maken, of wanneer partijen in hun 

antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, 

geleidt het platform de klacht automatisch 

naar die ADR-entiteit door. 

5. Wanneer de keuze van de consument 

valt op een ADR-entiteit van de diensten 

waarvan de ondernemer zich 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 

Richtlijn …./…/EU [Richtlijn ADR 

consumenten] heeft verplicht gebruik te 

maken, of wanneer partijen in hun 

antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, 

geleidt het ODR-platform de klacht 

automatisch naar die ADR-entiteit door. 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Bereiken partijen overeenstemming over 

meer dan een ADR-entiteit, dan dient de 

consument een keuze te maken uit de 

overeengekomen ADR-entiteiten. Het 

platform geleidt de klacht automatisch naar 

die ADR-entiteit door. 

6. Bereiken partijen overeenstemming over 

meer dan een ADR-entiteit, dan dient de 

consument een keuze te maken uit de 

overeengekomen ADR-entiteiten. Het 

ODR-platform geleidt de klacht 

automatisch automatisch en onverwijld 
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naar die ADR-entiteit door. 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) voltooien de 

geschillenbeslechtingsprocedure binnen 30 

dagen nadat partijen zich tot hen hebben 

gewend, wanneer partijen, na van het 

geschil in kennis te zijn gesteld, 

overeenkomen zich tot hen te wenden. In 

geval van complexe geschillen kan de 

ADR-entiteit deze termijn verlengen. 

(b) voltooien de 

geschillenbeslechtingsprocedure normaliter 

binnen een termijn van 90 kalenderdagen 

na de datum waarop de ADR-entiteit het 

volledige klachtendossier heeft 

ontvangen, wanneer partijen, na van het 

geschil in kennis te zijn gesteld, 

overeenkomen zich tot hen te wenden. In 

geval van complexe of technische 

geschillen kan de ADR-entiteit deze 

termijn verlengen om een 

geschillenbeslechting van hoge kwaliteit 

te garanderen; 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) zenden onverwijld de volgende 

informatie aan het ODR-platform toe: 

 (i) datum van ontvangst van de klacht en 

voorwerp van het geschil; 

 (ii) eventuele verzoeken van de partijen 

om aanvullende informatie of vertaling 

betreffende ter zake dienende documenten 

die de partijen nodig hebben; 

 (iii) datum van beëindiging van de 

geschillenbeslechtingsprocedure en 

uitkomst van die procedure. 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – letter c  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) zenden onverwijld de volgende 

informatie aan het ODR-platform toe: 

Schrappen 

(i) datum van ontvangst en voorwerp van 

het geschil; 

 

(ii) datum van kennisgeving van het 

geschil aan partijen; 

 

(iii) datum van beëindiging en uitkomst 

van de procedure. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het ODR-platform zendt onverwijld 

de in artikel 1, onder (b), bedoelde ter 

zake dienende informatie aan de partijen 

bij het geschil en aan de bevoegde ADR-

entiteit; 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Als de taal waarin de 

geschillenbeslechtingsprocedure wordt 

gevoerd dezelfde is als die van de indiener 

van een klacht kan de ADR-entiteit er de 

voorkeur aan geven deze procedure niet 

via het ODR-platform te laten verlopen. 

In dat geval is artikel 9, lid 1 bis, niet van 

toepassing. 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie neemt de nodige De Commissie neemt de nodige 
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maatregelen om een elektronische 

databank op te zetten en bij te houden 

waarin zij de overeenkomstig artikel 5, 

lid 3, en artikel 9, onder c), verwerkte 

informatie opslaat. 

maatregelen om een elektronische 

databank op te zetten en bij te houden 

waarin zij de overeenkomstig artikel 5, 

lid 3, en artikel 9, lid 1,onder b), verwerkte 

informatie opslaat. 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De toegang tot de informatie, met 

inbegrip van de persoonsgegevens, die 

verband houdt met een geschil en die is 

opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde 

databank, wordt voor de in artikel 9 

genoemde doeleinden enkel verleend aan 

de ADR-entiteit waarnaar het geschil 

overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De 

toegang tot die informatie wordt voor de in 

artikel 6, lid 3, genoemde doeleinden 

eveneens verleend aan de ODR-

facilitators.  

1. De toegang tot de informatie, met 

inbegrip van de persoonsgegevens, die 

verband houdt met een geschil en die is 

opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde 

databank, wordt voor de in artikel 9 

genoemde doeleinden enkel verleend aan 

de ADR-entiteit waarnaar het geschil 

overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De 

toegang tot die informatie wordt voor de in 

artikel 6, leden 2 en 3, genoemde 

doeleinden eveneens, voorzover nodig, 

verleend aan contactpunten. 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie heeft toegang tot de 

overeenkomstig artikel 9 verwerkte 

informatie met het oog op het toezicht op 

het gebruik en het functioneren van het 

ODR-platform en het opstellen van de 

verslagen als bedoeld in artikel 17. Zij 

verwerkt de persoonsgegevens van de 

gebruikers van het platform voor zover dat 

nodig is voor het functioneren en in stand 

houden van het platform, mede met het oog 

op het toezicht op het gebruik van het 

platform door ADR-entiteiten en ODR-

facilitators. 

2. De Commissie heeft toegang tot de 

overeenkomstig artikel 9 verwerkte 

informatie met het oog op het toezicht op 

het gebruik en het functioneren van het 

ODR-platform en het opstellen van de 

verslagen als bedoeld in artikel 17. Zij 

verwerkt de persoonsgegevens van de 

gebruikers van het platform voor zover dat 

nodig is voor het functioneren en in stand 

houden van het platform, mede met het oog 

op het toezicht op het gebruik van het 

platform door ADR-entiteiten en 

contactpunten. 
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Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De met een geschil verband houdende 

persoonsgegevens worden in de in lid 1 

bedoelde databank niet langer bewaard dan 

nodig is voor de doeleinden waarvoor ze 

werden verzameld, en om te verzekeren dat 

de betrokkenen voor de uitoefening van 

hun rechten toegang tot hun 

persoonsgegevens kunnen hebben, en 

worden automatisch gewist, uiterlijk 

6 maanden na de datum van beëindiging 

van het geschil dat overeenkomstig artikel 

9, onder c), iii), naar het ODR-platform is 

doorgeleid. Bovengenoemde 

bewaringstermijn geldt ook voor de 

persoonsgegevens die in de nationale 

bestanden worden bewaard door de ADR-

entiteit of de ODR-facilitator die het 

betrokken geschil heeft behandeld, behalve 

wanneer de door de ADR-entiteit 

toegepaste procedurevoorschriften of 

specifieke bepalingen van nationaal recht 

in een langere bewaringstermijn voorzien. 

3. De met een geschil verband houdende 

persoonsgegevens worden in de in lid 1 

bedoelde databank niet langer bewaard dan 

nodig is voor de doeleinden waarvoor ze 

werden verzameld, en om te verzekeren dat 

de betrokkenen voor de uitoefening van 

hun rechten toegang tot hun 

persoonsgegevens kunnen hebben, en 

worden automatisch gewist, uiterlijk 

6 maanden na de datum van beëindiging 

van het geschil dat overeenkomstig artikel 

9, onder c), iii), naar het ODR-platform is 

doorgeleid. Bovengenoemde 

bewaringstermijn geldt ook voor de 

persoonsgegevens die in de nationale 

bestanden worden bewaard door de ADR-

entiteit of het contactpunt die het 

betrokken geschil heeft behandeld, behalve 

wanneer de door de ADR-entiteit 

toegepaste procedurevoorschriften of 

specifieke bepalingen van nationaal recht 

in een langere bewaringstermijn voorzien. 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Elke ODR-facilitator en elke ADR-

entiteit wordt beschouwd als voor de 

verwerking verantwoordelijke in de zin van 

artikel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG, 

wat hun eigen 

gegevensverwerkingactiviteiten in het 

kader van deze verordening betreft, en 

draagt zorg ervoor dat deze activiteiten in 

overeenstemming zijn met de regels voor 

de gegevensbescherming zoals neergelegd 

in de ingevolge Richtlijn 95/46/EG 

vastgestelde nationale wetgeving. De 

Commissie wordt met betrekking tot haar 

4. Elk contactpunt en elke ADR-entiteit 

wordt beschouwd als voor de verwerking 

verantwoordelijke in de zin van artikel 2, 

onder d), van Richtlijn 95/46/EG, wat hun 

eigen gegevensverwerkingactiviteiten in 

het kader van deze verordening betreft, en 

draagt zorg ervoor dat deze activiteiten in 

overeenstemming zijn met de regels voor 

de gegevensbescherming zoals neergelegd 

in de ingevolge Richtlijn 95/46/EG 

vastgestelde nationale wetgeving. De 

Commissie wordt met betrekking tot haar 

verantwoordelijkheden uit hoofde van deze 
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verantwoordelijkheden uit hoofde van deze 

verordening en de daarmee verband 

houdende verwerking van 

persoonsgegevens beschouwd als 

verantwoordelijke voor de verwerking in 

de zin van artikel 2, onder d), van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

verordening en de daarmee verband 

houdende verwerking van 

persoonsgegevens beschouwd als 

verantwoordelijke voor de verwerking in 

de zin van artikel 2, onder d), van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie stuurt personen die 

in een ADR-procedure zijn verwikkeld een 

duidelijk en nauwkeurig bericht over de 

behandeling van hun vertrouwelijke 

gegevens door het ODR-platform, 

overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en de 

desbetreffende nationale wetgeving die is 

aangnomen op grond van de artikelen 10 

en 11 van Richtlijn 95/46/EG, alsmede 

over hun daaraan verbonden rechten. 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de ODR-facilitators en de ADR-

entiteiten gelden de voorschriften inzake 

het beroepsgeheim of een gelijkwaardige 

geheimhoudingsplicht als neergelegd in de 

nationale wetgeving. 

.1. Voor de contactpunten gelden de 

voorschriften inzake het beroepsgeheim of 

een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht 

als neergelegd in de wetgeving van de 

lidstaat van hun ODR-contactpunt.  

 Voor de ADR-entiteiten gelden de 

voorschriften inzake het beroepsgeheim of 

een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht 

als neergelegd in de wetgeving van de 

lidstaat waar zij gevestigd zijn. 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie neemt de passende 

technische en organisatorische maatregelen 

om de beveiliging te waarborgen van de in 

het kader van deze verordening verwerkte 

informatie, met inbegrip van een passende 

controle op de toegang tot gegevens, een 

beveiligingsplan en het beheer van 

beveiligingsincidenten, in 

overeenstemming met artikel 22 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

2. De Commissie neemt de passende 

technische en organisatorische maatregelen 

om de beveiliging te waarborgen van de in 

het kader van deze verordening verwerkte 

informatie, met inbegrip van een passende 

controle op de toegang tot gegevens, een 

beveiligingsplan, een beoordeling van de 

gevolgen voor de privésfeer en het beheer 

van beveiligingsincidenten, in 

overeenstemming met artikel 22 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 

die zich bezighouden met de 

grensoverschrijdende verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet, informeren de consumenten over 

het ODR-platform en over hun e-

mailadres. Deze informatie moet op 

gemakkelijke, rechtstreekse en duidelijk 

zichtbare wijze en te allen tijde 

toegankelijk zijn op de websites van de 

ondernemers, en, indien het aanbod wordt 

gedaan bij e-mailbericht of een andere 

langs elektronische weg verzonden 

tekstboodschap, in die boodschap. Zij 

bevat een elektronische link naar de 

homepage van het ODR-platform. 

Ondernemers informeren de consumenten 

eveneens over het ODR-platform wanneer 

de consument een klacht indient bij de 

ondernemer of voorlegt aan een 

ondernemingsstelsel voor de afhandeling 

van consumentenklachten of een door de 

onderneming aangestelde ombudsman. 

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers 

die zich bezighouden met de 

grensoverschrijdende verkoop van 

goederen of verrichting van diensten via 

internet, informeren de consumenten over  

hun e-mailadres en het bestaan van het 

ODR-platform, en bieden een 

elektronische link naar de website 

daarvan. Deze informatie wordt op 

heldere en begrijpelijke wijze vermeld. Zij 

bevat een elektronische link naar de 

homepage van het ODR-platform. 

Ondernemers informeren de consumenten 

eveneens over het ODR-platform wanneer 

de consument een klacht indient bij de 

ondernemer of voorlegt aan een 

ondernemingsstelsel voor de afhandeling 

van consumentenklachten of een door de 

onderneming aangestelde ombudsman. 

Amendement  107 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De in dit artikel bedoelde 

consumenteninformatie wordt op dezelfde 

plaats op de websites van de ondernemers 

gegroepeerd,  zodat de consumenten zich 

een overzicht van al hun respectieve 

rechten in dit opzicht kunnen verschaffen. 

Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 15 Schrappen 

Uitvoeringshandelingen  

1. De Commissie wordt bijgestaan door 

een comité. Dit comité is een comité in de 

zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 4 van Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van toepassing. 

 

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 5 van Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van toepassing. Wanneer het 

advies van het comité via een schriftelijke 

procedure dient te worden verkregen, 

wordt die procedure zonder gevolg 

beëindigd indien, binnen de termijn voor 

het uitbrengen van het advies, de 

voorzitter van het comité daartoe besluit 

of een eenvoudige meerderheid van de 

leden van het comité daarom verzoekt. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie 

van bevoegdheid wordt met ingang van 

[Publicatiebureau: voeg zelfde datum in 

als in artikel 18, lid 1 = datum van 

2. De bevoegdheid tot vaststelling van 

gedelegeerde handelingen als bedoeld in 

de artikelen 5, lid 6, 6, lid 5, en 7, lid 4, 

worden voor onbepaalde tijd vanaf … * 
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inwerkingtreding van deze verordening] 

voor onbepaalde tijd verleend. 

aan de Commissie toegekend.  

 _____________ 

 * PB: gelieve datum van inwerkingtreding 

van deze verordening in te vullen. 

Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie 

van bevoegdheden kan te allen tijde door 

het Europees Parlement of de Raad worden 

ingetrokken. Een besluit tot intrekking 

maakt een einde aan de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

besluit treedt in werking op de dag na die 

van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of op 

een latere datum die daarin nader wordt 

bepaald. Het laat de geldigheid van de 

reeds van kracht zijnde gedelegeerde 

handelingen onverlet. 

3. De in artikel 5, lid 6, artikel 6, lid 5, en 

artikel 7, lid 4, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 

door het Europees Parlement of de Raad 

worden ingetrokken. Een besluit tot 

intrekking maakt een einde aan de 

delegatie van de in dat besluit genoemde 

bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 

op de dag volgend op zijn publicatie in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of 

een latere datum die daarin nader wordt 

bepaald. Het laat de geldigheid van alle 

van kracht zijnde gedelegeerde 

handelingen onverlet. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 16 bis 

 Sancties 

 De lidstaten stellen regels vast met 

betrekking tot de sancties die van 

toepassing zijn op overtredingen van de 

bepalingen van deze verordening en 

nemen alle nodige maatregelen om te 

verzekeren dat deze regels worden 

toegepast. De sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn. 
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Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening en nadien om de 

drie jaar legt de Commissie aan het 

Europees Parlement en aan de Raad een 

verslag voor over de toepassing van deze 

verordening. Het verslag gaat indien nodig 

vergezeld van voorstellen tot wijziging van 

deze verordening.  

Uiterlijk …* en nadien om de twee jaar  

legt de Commissie aan het Europees 

Parlement en aan de Raad een verslag voor 

over de toepassing van deze verordening , 

in het bijzonder over de mate van 

acceptatie van het online wegwijsplatform 

en de bruikbaarheid van het 

klachtenformulier, de mogelijke noodzaak 

van aanpassingen aan de in de bijlage 

opgenomen informatie, met inachtneming 

van de criteria aan de hand waarvan de 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 

Richtlijn …/.../EU [ Richtlijn ADR 

consumenten] bij de Commissie 

aangemelde ADR-entiteiten voor de 

behandeling van geschillen waarop deze 

verordening van toepassing is, de 

respectieve gebieden waarop zij bevoegd 

zijn, afbakenen, evenals de mogelijkheden 

voor verdere ontwikkeling van 

interactieve communicatiemiddelen. Het 

verslag gaat indien nodig vergezeld van 

voorstellen tot wijziging van deze 

verordening.  

 _______________ 

 *PB, gelieve datum in te voegen: drie jaar 

na de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening. 

Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – kopje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Informatie die moet worden verstrekt bij 

het invullen van het elektronische 

klachtenformulier 

Model van het elektronische 

klachtenformulier 
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Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Naam, adres en, indien van 

toepassing, e-mailadres en internetadres 

van de indiener van de klacht. 

(1) Hoedanigheid (consument of 

ondernemer*) van de indiener van de 

klacht. 

Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Hoedanigheid (consument of 

ondernemer) van de indiener van de 

klacht. 

(2) Naam, e-mailadres en geografisch 

adres van de consument. 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Naam, adres en, indien van toepassing, 

e-mailadres en internetadres van de 

adressaat van de klacht. 

(3) Naam, adres, e-mailadres, geografisch 

adres en website van de ondernemer. 

Amendement  117 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Hoedanigheid (consument of 

ondernemer) van de adressaat van de 

klacht. 

(4) Soort goederen of diensten op de 

verkoop of verrichting waarvan de klacht 

betrekking heeft*. 

 (*) te kiezen van een rolmenu 

Amendement  118 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Soort goederen of diensten op de 

verkoop of verrichting waarvan de klacht 

betrekking heeft. 

(5) Taal van de consument** 

 (**) te kiezen van een rolmenu met de 

mogelijkheid om meer dan één taal van 

dit rolmenu te kiezen 

Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Gronden waarop de klacht is 

gebaseerd. 

(6) Wijze van communicatie voor het 

aanbieden van de goederen of diensten en 

de wijze van communicatie waarmee de 

bestelling werd geplaatst*. 

Amendement  120 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Woonplaats van de consument op het 

tijdstip van bestelling van de goederen of 

diensten. 

(7) Indien van toepassing - indien de 

ondernemer zijn aanbod heeft gedaan of 

indien de goederen of diensten zijn of 

werden verondersteld te zijn geleverd in 

het kader van de werkzaamheden van een 

filiaal, agentschap of andere vestiging - de 

plaats waar het filiaal, het agentschap of 

de andere vestiging is gelegen. 

Amendement  121 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Wijze van communicatie voor het 

aanbieden van de goederen of diensten en 

wijze van communicatie voor het 

bestellen. 

(8) Taal waarin de overeenkomst is 

opgesteld of, indien niet bekend, op de 

website gebruikte taal. 
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Amendement  122 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Indien van toepassing, wanneer de 

ondernemer zijn aanbod heeft gedaan of 

de goederen of diensten zijn of worden 

verondersteld te zijn geleverd in het kader 

van de werkzaamheden van een filiaal, 

agentschap of andere vestiging, de plaats 

waar het filiaal, het agentschap of de 

andere vestiging is gelegen. 

(9) ADR-entiteiten van de diensten 

waarvan de ondernemer zich heeft 

verplicht gebruik te maken [indien 

bekend]. 

Amendement  123 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Taal waarin de overeenkomst is 

opgesteld. 

(10) Gronden voor de klacht [Beschrijving 

van de klacht, maximaal 1000 woorden]. 

Amendement  124 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) ADR-entiteiten van de diensten 

waarvan de ondernemer zich 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 

Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 

voeg nummer in van Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 

consumenten)] heeft verplicht gebruik te 

maken, voor zover bekend. 

(11) Bijlagen. 

 

 


