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1. Inleiding

Oneerlijke handelspraktijken ondermijnen het vertrouwen van de consument in de interne 
markt en vormen een belangrijke barrière voor de werking van de interne markt. De richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) (hierna “richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken”), die op 12 december 2007 van kracht werd, is bedoeld om dit probleem te 
verhelpen. Door de talloze voorschriften in de lidstaten door een enkel instrument te 
vervangen, probeert de richtlijn oneerlijke handelspraktijken de consument meer vertrouwen 
te geven om grensoverschrijdende transacties te verrichten en de bedrijven meer 
rechtszekerheid te bieden in verband met de toelaatbaarheid van diverse handels- en 
reclamepraktijken in de interne markt. 

De richtlijn verschaft een algemeen regelgevend kader voor het gedrag van bedrijven ten 
opzichte van consumenten op de markt. Ze is van toepassing op een gamma oneerlijke 
praktijken — van internetzwendel tot huis-aan-huisverkoop waarbij de consument onder druk 
wordt gezet — en op alle sectoren. 

De richtlijn oneerlijke handelspraktijken werd aangenomen als maximale-
harmonisatierichtlijn, wat betekent dat de lidstaten niet van de voorschriften mogen afwijken, 
d.w.z. dat zij geen bepalingen mogen gebruiken die prescriptiever of restrictiever zijn dan de 
voorschriften van de richtlijn. In de praktijk laat de richtlijn de lidstaten echter aanzienlijke 
vrijheid wat betreft de uitvoering van specifieke bepalingen, namelijk:

 Algemene clausule: in de richtlijn oneerlijke handelspraktijken wordt een aantal als 
oneerlijk beschouwde en in alle omstandigheden verboden praktijken gedefinieerd. De 
lidstaten mogen de lijst echter aanvullen op basis van relatief ruime, in de richtlijn 
opgenomen criteria. Volgens de nieuwe algemene clausule is een handelspraktijk oneerlijk 
als zij in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en als zij het economische
gedrag van de gemiddelde consument wezenlijk verstoort of kan verstoren.1

 Rechtsmiddelen en sancties: het is de nationale wetgeving van de lidstaten die de 
rechtsmiddelen en sancties moet bepalen. De lidstaten gebruiken verschillende 
handhavingssystemen die gebaseerd kunnen zijn op sterke particuliere handhaving waarbij 
consumentenverenigingen een belangrijke rol spelen (bv. Duitsland), op strafrechtelijke en 
administratieve sancties (bv. Frankrijk) of op zelfregulering (vb. Groot-Brittannië).

 Rechtsbegrippen: belangrijke bepalingen van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken zijn 
gebaseerd op termen als "de gemiddelde consument", "professionele toewijding" en
"uitnodiging tot aankoop" die door de autoriteiten en de rechtbanken van de lidstaten 
gemakkelijk op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. 

Het is ook belangrijk erop te wijzen dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken alleen de 
economische belangen van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken beschermt. De 
lidstaten kunnen bijkomende restricties en beperkingen opleggen ter bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid en om redenen van smaak en fatsoen.2

                                               
1 Art. 5, lid 2, richtlijn oneerlijke handelspraktijken
2 Art. 3, lid 3; overweging 7, richtlijn oneerlijke handelspraktijken
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Gezien de verscheidenheid van de handhavingssystemen van de lidstaten, de complexiteit van 
een aantal rechtsbegrippen, het grote aantal en de verregaande aard van de nationale 
voorschriften inzake oneerlijke handelspraktijken, alsmede het ruime toepassingsgebied van 
de richtlijn, zijn een juiste omzetting en efficiënte toepassing cruciaal voor de maximale 
harmonisatie om meer vertrouwen te wekken bij de consument en de bedrijven in de interne 
markt meer rechtszekerheid te geven.

2. Omzetting

De uiterste termijn voor omzetting van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken was 12 juni
2007. Terwijl het omzettingsproces in de meeste lidstaten zonder noemenswaardige 
moeilijkheden verliep, heeft een aantal lidstaten de richtlijn nog niet omgezet en hebben een 
paar lidstaten de richtlijn onjuist omgezet. 

Tot op heden (16.09.2008) hebben vijf landen de Commissie niet in kennis gesteld van hun 
omzettingsmaatregelen: Duitsland, Spanje, Luxemburg, Nederland en Finland. In augustus 
2007 heeft de Commissie een inbreukprocedure gestart tegen deze lidstaten. 

In drie lidstaten heeft de Commissie een gebrekkige omzetting vastgesteld: in Frankrijk, 
Denemarken en Zweden. Tegen deze lidstaten werd nog geen formele inbreukprocedure 
gestart wegens gebrekkige omzetting. 

Bovendien zijn drie zaken aanhangig gemaakt bij het EHvJ. De eerste twee zaken gaan over 
de verenigbaarheid van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken1 van het in de huidige 
Belgische wetgeving vastgelegde verbod op koppelverkoop van producten en/of diensten aan 
consumenten. De conclusie van de advocaat-generaal aangaande de eerste twee zaken wordt 
eind september / begin oktober verwacht en het arrest van het EHvJ eind dit jaar. In de derde 
zaak verzocht het Duitse Bundesgerichtshof het EHvJ om een prejudiciële beslissing 
betreffende de toelaatbaarheid van koppelverkoop. 

Toepassing en handhaving

In 2007 gebruikte de Commissie voor het eerst de "EU-Sweep" als nieuw instrument om de 
toepassing van wetgeving betreffende consumentenbescherming te controleren en af te 
dwingen. Deze schoonmaak is een systematische controle die tezelfdertijd in verschillende 
lidstaten door nationale handhavinginstanties wordt uitgevoerd en door de Commissie wordt 
gecoördineerd op basis van de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming (Verordening (EG) Nr. 2006/2004) die eind 2006 van kracht werd. 
Tijdens de eerste schoonmaak, die in september 2007 plaatsvond, kwamen websites van 
luchtvaartmaatschappijen aan bod. Nationale instanties onderwierpen honderden websites
waarop vliegtuigtickets te koop worden aangeboden aan een nauwkeurig onderzoek om na te 
gaan welke de wet leken te schenden. Als follow-up namen de handhavingsinstanties van de 
lidstaten contact op met de maatschappijen met het verzoek hun website conform de regels te 
maken of hun standpunt toe te lichten. Onlangs, in juni 2008, hield de Commissie 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB v. nv Total Belgium; C-299/07 Galatea bvba v. nv Sanoma Magazines Belgium en C -
304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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schoonmaak in de sector van de mobiele telefonie, gericht tegen de verkoop van beltonen en 
achtergronden via het internet. 

In de schoonmaak van 2007 werd voor 43,6% van de gecontroleerde websites tijdens de 
handhavingsfase bevestigd dat ze onregelmatigheden vertoonden. Bij deze onregelmatigheden 
ging het hoofdzakelijk om onvolledige prijsaanduidingen (de oorspronkelijke prijsaanduiding
omvatte geen taksen of vergoedingen), opt-in keuzevakjes en fictieve aanbiedingen voor nog 
niet op de markt gebrachte of gratis tickets.  

Voor de schoonmaak van 2008 slaan de eerste vaststellingen op ontbrekende of onvolledige 
prijsaanduidingen (50% van de gecontroleerde sites), ontbrekende of onvolledige informatie 
(70% van de gecontroleerde sites) en misleidend voorgestelde informatie – zoals het gebruik 
van kleine lettertypes en het misleidende gebruik van het woord "gratis" - (60% van de 
gecontroleerde sites).

Als gevolg van de schoonmaakbeurten zijn meer gedetailleerde gegevens over 
toepassingsproblemen beschikbaar van websites van luchtvaartmaatschappijen en websites 
voor de verkoop van beltonen en achtergronden via het internet. Gegevens over andere 
gebieden zijn echter nog erg schaars. In het jaarverslag voor 2007 van het netwerk van 
Europese Consumenten Centra staan enkele indicaties van mogelijke probleemgebieden. Uit 
het verslag blijkt dat het grootste deel (22%) van de door de Europese Consumenten Centra 
opgetekende klachten over transportdiensten en in het bijzonder de rechten van 
vliegtuigpassagiers gaat. De luchtvaartsector werd gevolgd door de dienst voor recreatie en 
cultuur (bijna 12% van de klachten) en op de derde plaats kwamen de audiovisuele diensten 
(bijna 10%). 

De rapporteur merkt op dat de recente inspanningen van de Europese Commissie, en het 
starten van de schoonmaakbeurten in het bijzonder, erg welkom zijn gezien de nood aan beter 
toezicht op de toepassing van de wetgeving betreffende de interne markt. De gegevens over 
de stand van de feitelijke toepassing van de wetgeving betreffende de interne markt zijn over 
het algemeen echter nog steeds onvoldoende. Dit heeft er ook in grote mate mee te maken dat 
het toezicht op uitvoering en handhaving veel middelen vergt; er moeten efficiëntere 
instrumenten voor toezicht op de uitvoering, zoals schoonmaakbeurten, worden ontwikkeld 
om ervoor te zorgen dat de burgers van de voordelen van de interne markt kunnen genieten.

Grensoverschrijdende toepassingsactiviteiten

De rapporteur is van mening dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan 
handelspraktijken met een grensoverschrijdende dimensie, d.w.z. praktijken waarbij een 
handelaar goederen en diensten voor consumenten vanuit één land (het bronland) te koop 
aanbiedt aan consumenten die in een ander land (het land van bestemming) zijn gevestigd. In
dergelijke gevallen is het veel moeilijker voor de autoriteiten in het land van bestemming om 
de handelaars via rechtsmiddelen tot naleving van de wetgeving te dwingen. Bovendien zijn 
consumenteninstanties in het bronland soms niet geïnteresseerd om passende maatregelen te 
nemen tegen oneerlijke handelspraktijken in het land van bestemming. De besteding van 
middelen voor handhavingsactiviteiten verschilt van land tot land en met betrekking tot het 
grensoverschrijdend vermarkten vertonen de toepassing en handhaving van de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken ernstige hiaten. Het wekt daarom ook geen verbazing dat de 
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resultaten van de schoonmaak in de luchtvaartsector in 2007 een handhavingspercentage van 
55% (50 out of 90) opleverde voor nationale sites en van 12% (5 van 42) in 
grensoverschrijdende gevallen.

Wat betreft grensoverschrijdende handhaving bestaat de verordening betreffende het netwerk 
voor samenwerking op consumentenbeschermingsgebied (“CPC”)om barrières uit de weg te 
ruimen waarmee autoriteiten in de lidstaten geconfronteerd kunnen worden bij de 
intracommunautaire handhaving van de consumentenwetgeving.  Het netwerk bestaat uit op 
nationaal niveau voor de handhaving verantwoordelijke instanties van de lidstaten. Sinds de 
inwerkingtreding van de verordening heeft de CPC-database 234 informatieaanvragen
geregistreerd, 137 alarmen en 214 verzoeken om handhavingsmaatregelen te nemen.1

Onder “coördinatie van de handhaving” bepaalt de verordening betreffende het netwerk voor 
samenwerking op consumentenbeschermingsgebied dat de uitwisseling van ambtenaren kan 
worden gefinancierd. In 2007 werd de uitwisseling van 4 ambtenaren gefinancierd. 

Rechtsmiddelen en sancties

De rapporteur wijst erop dat rechtsmiddelen en sancties een belangrijk aspect zijn van de 
effectieve handhaving van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Volgens de richtlijn 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de betrokken partijen over rechtsmiddelen beschikken 
om tegen oneerlijke handelspraktijken stappen te ondernemen,2 waarbij de keuze van het 
concrete rechtsmiddel aan de lidstaten wordt overgelaten. De lidstaten wordt gevraagd 
sancties vast te leggen die van toepassing zijn op schendingen van de ter uitvoering 
vastgestelde nationale bepalingen die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn.3

Over het algemeen behouden de lidstaten aanzienlijke vrijheid in de manier waarop wij de 
naleving verzekeren: via privaatrechtelijke of publiekrechtelijke sancties. In het geval van 
bedrieglijke activiteiten, agressief of bedreigend gedrag of gevaar voor de fysieke veiligheid 
van consumenten zouden lidstaten bijvoorbeeld strafrechtelijke sancties kunnen opleggen, 
maar ze zijn daar door de richtlijn niet toe verplicht. Strafrechtelijke sancties zouden 
handelaars er wel eens effectief van af kunnen brengen om zulke extreme praktijken toe te 
passen. Het VK heeft bijvoorbeeld bepaald dat het "knowingly or recklessly" (opzettelijk of 
roekeloos) toepassen van oneerlijke handelspraktijken een strafbaar feit is.

Beste praktijken

De rapporteur stelt voor dat de Commissie moet worden aangemoedigd om de lidstaten te 
helpen en met de lidstaten samen te werken in verband met de uitvoering van de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken en om de beste praktijken inzake toepassing en handhaving van 
de richtlijn te bevorderen. Het kan daarbij ook gaan om het versterken van de uitwisseling van 
handhavingsambtenaren. Dergelijke acties zouden een betere handhaving van de richtlijn 
garanderen en tot een consequentere handhaving onder mederegelgevers in Europa leiden.

                                               
1 Stand: 04.09.2008.
2 Artikel 11 en overweging 21, richtlijn oneerlijke handelspraktijken
3 Artikel 13, richtlijn oneerlijke handelspraktijken
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De correcte uitvoering van een richtlijn houdt in dat natuurlijke personen ten volle bewust 
worden gemaakt van hun rechten. De uitbreiding van de consumentenrechten door de richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken moet gepaard gaan met de ter ondersteuning van het gebruik van 
deze rechten noodzakelijke maatregelen. Bewustmakingscampagnes voor consumenten, een 
hoger niveau van voorlichting en training van consumenten en opleiding van 
consumentenraadgevers zouden op het niveau van de lidstaten moeten worden overwogen. 

Te bespreken onderwerpen

Om de discussie op gang te brengen zou de rapporteur enkele inleidende onderwerpen willen 
aanstippen die nadere overweging vergen. Afhankelijk van het verloop van het debat in de 
commissie, kunnen deze of andere aangelegenheden die uit de besprekingen in de commissie 
naar voren komen, het onderwerp vormen van amendementen van de rapporteur. 

 Hoe kan een effectieve toepassing van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken worden 
verzekerd?

 Hoe kan de grensoverschrijdende handhaving van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken 
en de consumentenwetgeving van de EU in het algemeen worden verbeterd?

 Welke instrumenten zijn het geschiktst om toe te zien op uitvoering van de 
consumentenbeschermingswetgeving?
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