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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Follow-up van het Groenboek over de consumentenbescherming in de EU

SAMENVATTING

Het in oktober 2001 goedgekeurde Groenboek1 bevatte een aantal keuzemogelijkheden en
vragen wat betreft de toekomst van de regelgeving en handhaving van de
consumentenbescherming. Met name werd het idee voorgesteld een kaderrichtlijn inzake
eerlijke handelspraktijken te ontwikkelen. Verder werd voorgesteld een rechtsinstrument te
ontwikkelen voor samenwerking tussen de handhavingsinstanties.

Het Groenboek heeft veel reacties opgeroepen onder bedrijven, consumentenorganisaties en
nationale regeringen en instanties. De ideeën in het Groenboek vonden brede steun onder de
respondenten, hoewel niet alle ideeën door alle groepen respondenten goed werden
ontvangen. Uit de raadpleging kwam naar voren dat er brede consensus bestaat op de
volgende punten:

� Een meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat de Europese
wetgeving inzake consumentenbescherming moet worden hervormd. Het huidige
status quo vormt een belemmering voor de interne markt voor consumenten en het
bedrijfsleven.

� De meeste respondenten die een voorkeur aangaven, zouden willen dat de
hervorming gebaseerd wordt op een kaderrichtlijn. De meeste respondenten die
een voorkeur aangaven, vonden dat dit op basis van eerlijke handelspraktijken
moet gebeuren.

� Een grote meerderheid van degenen die een mening gaven, is voorstander van het
idee van de Commissie om een rechtsinstrument te ontwikkelen voor de
samenwerking tussen de nationale handhavingsinstanties die verantwoordelijk
zijn voor consumentenbescherming.

De Raad heeft de Commissie verzocht de follow-up van het Groenboek prioriteit te geven. De
respons op de raadpleging heeft de Commissie ook duidelijke steun gegeven om een voorstel
voor een kaderrichtlijn op te stellen. Er is echter ook uit voortgekomen dat verdere
raadpleging nodig is over de invulling voordat er een voorstel wordt ingediend. Deze
mededeling bevat daarom een actieplan voor verdere raadpleging van de lidstaten en
betrokken partijen. Als een eerste stap in de richting van deze raadpleging is een schets van de
onderwerpen die in de kaderrichtlijn moeten worden opgenomen, in bijlage I bijgevoegd.
Deze zal te zijner tijd worden aangevuld met meer gedetailleerde raadplegingsdocumenten.

Deze initiatieven zijn volledig in overeenstemming en compatibel met het bestaande
Gemeenschapsbeleid, zoals het audiovisueel beleid van de Commissie (met name de Richtlijn
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Televisie zonder grenzen2) en haar beleid inzake commerciële communicatie en de follow-up
van de internemarktstrategie voor de dienstensector van de Commissie.

Intussen zijn reacties op de mededeling van harte welkom; deze moeten uiterlijk 30
september 2002 naar de Commissie worden gestuurd. Alle reacties dienen per e-mail naar
consultsanco@cec.eu.int te worden gestuurd. Daarnaast mogen ze ook per brief gezonden
worden naar het volgende adres:

Europese Commissie
DG Gezondheid en consumentenbescherming

F101 06/52
B-1049 Brussel

Los daarvan zullen de diensten van de Commissie beginnen met het uitwerken van een
voorstel voor een rechtsinstrument voor samenwerking op het gebied van handhaving, door
de nationale regeringen en handhavingsinstanties die hier het meest bij betrokken zijn
informeel te polsen, met de bedoeling eind 2002 een voorstel te kunnen goedkeuren.

I. INLEIDING

1. Het kernargument van het Groenboek was dat de fragmentatie van de Europese en
nationale regelgeving betreffende consumentenbescherming betekent dat de interne markt
niet goed functioneert voor transacties tussen bedrijven en consumenten. Er werden
barrières genoemd die consumenten ervan weerhouden om aankopen over de grens te
doen en die bedrijven ervan weerhouden om hun producten over de grens te verkopen en
om zich in verschillende lidstaten te vestigen. De interne markt heeft haar potentieel om
de concurrentie te stimuleren en de consument ten goede te komen niet waargemaakt. Het
Groenboek deed een voorstel tot verdere harmonisatie, m.n. een keuze tussen de
specifieke aanpak (bestaande uit aanvullende verticale harmonisatiemaatregelen) en de
gemengde aanpak van een kaderrichtlijn inzake handelspraktijken, waar nodig aangevuld
met sectorale maatregelen.

2. Het Groenboek stelde voor dat Europese gedragscodes in een kaderrichtlijn een
belangrijke rol zouden kunnen spelen. Als onderdeel hiervan werd tevens geopperd dat
het niet-naleven van vrijwillig aangegane verplichtingen met betrekking tot
handelspraktijken in de vorm van codes op zichzelf als oneerlijke handelspraktijk zou
moeten worden bestempeld. Ook werd voorgesteld verenigingen ervoor verantwoordelijk
te stellen dat hun codes in overeenstemming met de wetgeving zijn, maar niet dat hun
leden deze codes naleven.

3. Het Groenboek stelde de vraag of een niet-bindende leidraad zou moeten worden
ontwikkeld, opgesteld hetzij door middel van lijsten door een regelgevend comité van de
lidstaten, voorgezeten door de Commissie, hetzij door middel van aanbevelingen van de
Commissie. De leidraad zou kunnen dienen om sturing te geven aan nationale
handhavingsinstanties en zo het risico van fragmentatie te verminderen door een
gezamenlijke aanpak te verzekeren. Het Groenboek stelde voor dat het Comité het
bedrijfsleven en consumentenorganisaties door de participatie van belanghebbenden de

                                                
2 Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-
omroepactiviteiten (PB L298 van 17.10.1989, blz.23), gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG.
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opdracht te geven te onderhandelen over niet-bindende leidraden. Tot slot deed het
Groenboek het voorstel een rechtskader te scheppen voor samenwerking tussen
overheidsinstanties bij de handhaving.

4. De raadplegingsperiode is op 15 januari 2002 afgesloten. Op 7 december 2001 is in
Brussel een openbare hoorzitting over het Groenboek gehouden, waar meer dan 200
deelnemers bij aanwezig waren3.

5. In haar conclusies in voorbereiding van de Europese Raad van Barcelona riep de Raad
Interne Markt ertoe op voorrang te geven aan de follow-up van het Groenboek4.

II. SAMENVATTING VAN DE REACTIES

6. Het Groenboek heeft grote belangstelling gewekt: er werden 169 reactiesontvangen5, voor
het merendeel van bedrijfsorganisaties. De bijgevoegde tabel (bijlage II) geeft een meer
gespecificeerd overzicht van de antwoorden. De respons op de raadpleging was echter niet
geografisch in evenwicht. Alle lidstaten hebben op de raadpleging gereageerd. Van de
EU-instellingen hebben het Economisch en Sociaal Comité tot dusver een standpunt6

geformuleerd, dat de gemengde aanpak van het Groenboek in grote lijnen ondersteunt,
maar ook om meer verduidelijking vraagt.

De noodzaak van hervorming

7. Wat betreft de noodzaak van een hervorming in het algemeen waren de reacties op het
Groenboek verdeeld, maar de meerderheid van degenen die een duidelijk standpunt
innamen (114 van de 141) was het eens met de analyse van de Commissie. Alle lidstaten
op één na vonden dat hervorming nodig is. Twee andere lidstaten vonden dat alleen de
hervorming van de bestaande EU-richtlijnen noodzakelijk is. Bedrijfsverenigingen en
bedrijven waren redelijk evenredig verdeeld. Een grote groep (36 respondenten) en de
meeste multinationale ondernemingen die reageerden (8), bevestigden deze analyse.
Sommige gaven voorbeelden van belemmeringen. Veel bedrijven noemden als belangrijke
barrière het gebrek aan consistentie tussen de nationale wetten waarmee de
consumentenbeschermingsrichtlijnen zijn omgezet, die minimumclausules bevatten.

8. Een andere grote groep bedrijfsverenigingen (24 respondenten) vond dat er geen bewijzen
waren om de analyse te onderbouwen. Ze vroegen om meer harde gegevens met
betrekking tot de standpunten ten aanzien van grensoverschrijdende handel en de rol van
de consumentenbescherming in deze houding. Sommige bedrijven in deze groep waren
minder sceptisch dan andere: ze stonden ervoor open door meer bewijs overtuigd te
worden. Voor andere was de aard van de eventuele wetsvoorstellen bepalend. 17
bedrijfsverenigingen en 3 bedrijven gaven geen duidelijke voorkeur aan.

                                                
3 Een verslag van deze hoorzitting is te vinden op

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair_comm_pract/hearing_greenpap_en.html
4 Verslag van de Raad Interne Markt/Consumentenzaken/Toerisme van 1 maart 2002 - Document van de

Raad 6503/02
5 De volledige lijst van respondenten is te vinden op:

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair_comm_pract/responses/responses_en.ht
ml.

6 CES 344/2002
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9. Een overgrote meerderheid (30 van de 31) van de consumentenorganisaties was het eens
met de noodzaak van hervorming en een aantal gaven daar voorbeelden van. Eén
consumentenorganisatie verwierp de analyse van het Groenboek volledig en vond dat
consumentenbescherming het best op nationaal niveau kan plaatsvinden.

Harmonisatie

10. Verreweg de meeste lidstaten (12) waren voorstander van de gemengde aanpak en een
kaderrichtlijn gebaseerd op volledige harmonisatie en eerlijke handelspraktijken. De
overige drie gaven de voorkeur aan de specifieke aanpak en waren van mening dat
vereenvoudiging en harmonisatie van de bestaande wetgeving prioriteit moeten zijn. Deze
landen uitten ook bezorgdheid over de mogelijkheid dat de kaderrichtlijn de fragmentatie
niet voldoende zou tegengaan. Twee lidstaten vonden dat het doel van de kaderrichtlijn
moest zijn consumenten, concurrenten en het grote publiek te beschermen door oneerlijke
handelspraktijken te verbieden. Zij zijn van mening dat de kaderrichtlijn zodanig moet
worden opgesteld dat handelsbetrekkingen tussen bedrijven onder hun systeem voor
oneerlijke concurrentie vallen, hetgeen onder andere betrekking heeft op praktijken zoals
de bescherming van handelsgeheimen of slaafse nabootsing. Zij voerden aan dat deze
uitbreiding van de reikwijdte van de kaderrichtlijn gerechtvaardigd wordt door het feit dat
niet alleen consumenten, maar ook concurrenten, met name in het MKB, beschermd
moeten worden tegen oneerlijke handelspraktijken.

11. De meeste consumentenverenigingen (29) waren voorstander van de gemengde aanpak
met een kaderrichtlijn gebaseerd op eerlijke handelspraktijken. Twee van hen uitten echter
hun bezorgdheid over het idee dat een kaderrichtlijn de rechtvaardiging voor
minimumclausules in consumentenbeschermingsrichtlijnen zou wegnemen en de
voorwaarden zou scheppen om het beginsel van het land van oorsprong toe te passen.

12. Het bedrijfsleven was wederom redelijk gelijk verdeeld, van overtuigde voorstanders tot
bijzonder sceptisch. 31 bedrijfsverenigingen en bedrijven pleitten voor de gemengde
aanpak, 27 gaven de voorkeur aan de specifieke aanpak en 30 hadden geen duidelijke
voorkeur en wilden nadere informatie, verduidelijking of raadpleging. 18
bedrijfsverenigingen en bedrijven gaven de voorkeur aan een kaderrichtlijn gebaseerd op
eerlijke handelspraktijken, 16 aan een kaderrichtlijn op basis van misleidende praktijken
en 54 hadden geen duidelijke voorkeur.

13. In het algemeen waren de sceptici bezorgd dat een kaderrichtlijn zou leiden tot meer
versnippering van de interne markt. Deze respondenten betwijfelden of een kaderrichtlijn
in de praktijk zou werken of dat deze werkelijk zou leiden tot een harmonisatie van de
nationale regelgeving. Vaak vroegen deze respondenten ook om meer bewijs dat een
kaderrichtlijn deze obstakels zou kunnen wegnemen. Verschillende bedrijven zouden
meer welwillend tegenover een kaderrichtlijn staan als deze de bestaande regels
consolideerde en vereenvoudigde.

Gedragscodes, een niet-bindende leidraad en participatie van de belanghebbenden

14. De ideeën in het Groenboek over gedragscodes hebben de meeste vragen en 'weet niet'-
antwoorden opgeroepen, waarschijnlijk omdat ze nieuw waren en slechts kort in het
document aan de orde kwamen. Een meerderheid van de bedrijfsverenigingen en
bedrijven was in principe vóór het ontwikkelen van Europese gedragscodes (55 voor, 11
tegen, 22 geen duidelijke mening). Een minderheid was ertegen en/of had bedenkingen.
Sommige voerden aan dat codes, met name in de reclame, een sterke pseudo-regelgevende
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rol spelen. Andere hadden een tegenovergestelde mening, namelijk dat gedragscodes geen
aanvulling op regelgeving konden zijn of dat men door te veel op codes te vertrouwen
bedrijven en consumenten in de war kon brengen.

15. De grote meerderheid van de bedrijfsverenigingen en bedrijven die een mening hadden
(28 van de 35) waren tegen het idee om vrijwillige toezeggingen bindend te maken. 53
gaven aan hierover geen mening te hebben. De rol van nationale codes riep veel vragen
op, met name van één lidstaat waar codes meer zijn ingeburgerd. Er was steun voor het
voorstel van het Groenboek dat gedragscodes echt vrijwillig moesten blijven, maar
sommige waren ervoor dat de Commissie de codes zou goedkeuren. Sommige waren
bezorgd over het feit dat de ondertekenaars van de code verantwoordelijk gemaakt zouden
kunnen worden voor hun eigen code.

16. Consumentengroeperingen en andere respondenten waren gematigd positief en pleitten
ervoor dat de toezeggingen bindend werden gemaakt. Van degenen die een mening uitten,
was het idee om niet-naleving van een toezegging als oneerlijk te bestempelen een
bijzonder belangrijke voorwaarde voor hun steun voor gedragscodes (8 voor, 0 tegen, 25
geen mening).

17. De lidstaten waren grotendeels positief over het gebruik van gedragscodes in het
algemeen. Eén lidstaat vroeg om verdere raadpleging. Twee anderen waren in het
algemeen voorstander van het idee van gedragscodes in consumentenbescherming. Eén
van deze twee was sterk vóór publieke goedkeuring van de codes. Vier lidstaten pleitten
voor meer overheidsdeelname in de onderhandeling over de codes.

18. De ideeën over niet-bindende leidraad en een regelgevend comité riepen ook vragen op.
Er is brede steun voor het invoeren van sturing op EU-niveau die meer verduidelijking
van eerlijke handelspraktijken schept. Met name consumentengroeperingen (15 voor, 1
tegen, 17 geen mening) vinden dit belangrijk, aangezien het de flexibiliteit van het
regelgevend kader vergroot. De bedrijfsverenigingen en bedrijven waren redelijk gelijk
verdeeld (19 voor, 17 tegen, 52 geen duidelijke mening). De voorstanders liepen warm
voor dit idee omdat het bijdraagt tot meer zekerheid en duidelijkheid. De tegenstanders
vreesden dat begeleiding het fragmentatieprobleem niet zal oplossen. Er is geen duidelijk
beeld van voorkeur i.v.m. vorm en juridisch karakter van deze sturing: veel respondenten
hebben deze onderwerpen terzijde gelaten of hebben met wedervragen geantwoord. Een
klein aantal bedrijven uitte bezorgdheid over de wijze waarop de leidraad zou worden
opgesteld of hoe deze in de praktijk zou functioneren.

19. De bedrijven die een mening hadden, hadden ofwel sterke reserves over het idee in het
algemeen dat een regelgevend comité een niet-bindende leidraad zou opstellen, ofwel
hadden veel vragen over het functioneren en het lidmaatschap daarvan. De lidstaten die
voor een kaderrichtlijn waren, waren tevens over het algemeen voorstander van een niet-
bindende leidraad.

20. Tot slot was er grote steun voor participatie van belanghebbenden van de zijde van
consumentengroeperingen (20 voor, 0 tegen, 13 geen mening). De meeste
bedrijfsverenigingen en bedrijven stonden zeer positief tegenover het idee sterk als
belanghebbenden betrokken te zijn (32 voor, 11 tegen, 45 geen mening). De lidstaten die
een kaderrichtlijn bepleitten, waren in het algemeen ook voor de participatie van
belanghebbenden.
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Handhaving

21. Dit idee werd warm ontvangen door de bedrijfsverenigingen en bedrijven (30 voor, 7
tegen) en consumentenorganisaties (18 voor, 1 tegen) en ook de meeste lidstaten (10)
waren zeer over dit voorstel te spreken. Enkele bedrijven brachten hun bezorgdheid tot
uitdrukking i.v.m. het feit dat bedrijfsinformatie vertrouwelijk zou moeten blijven, zodat
ongefundeerde beschuldigingen niet openbaar worden gemaakt. Van de lidstaten gaf een
lidstaat die geen traditie van publieke handhavingsinstanties heeft, er de voorkeur aan de
rol van justitiële samenwerking te benadrukken en zag het vooralsnog niet de noodzaak in
van een instrument. Een ander land legde eveneens de nadruk op justitiële samenwerking
en wees op de obstakels voor samenwerking tussen de nationale handhavingsinstantie en
andere lidstaten die voortvloeien uit de vertrouwelijkheidsregels voor strafrechtelijke
procedures. Drie andere lidstaten waren in het algemeen voorstander van samenwerking
op het gebied van handhaving, maar wilden op korte termijn de informele samenwerking
versterken. Alle andere lidstaten drongen aan op invoering van een instrument.

Follow-up

22. Verreweg de meeste respondenten steunden het idee dat de Commissie een voorstel over
samenwerking op het gebied van handhaving moet indienen en heeft niet om verdere
raadpleging hierover gevraagd. Wat een kaderrichtlijn betreft hebben de meeste
bedrijven om een Witboek verzocht. De meeste andere respondenten willen ofwel verdere
raadpleging of hebben vragen gesteld waarop zij een antwoord willen. De meeste lidstaten
steunen de kaderrichtlijn, maar willen ook verdere raadpleging over de inhoud daarvan.
Zij vinden echter een Witboek niet nodig als dit te veel vertraging zou opleveren.

III. VOLGENDE STAPPEN

De noodzaak van een hervorming

� De respons op de raadpleging is zeker duidelijk genoeg om verdere stappen in de
richting van een hervorming te rechtvaardigen. Een aantal respondenten en de
meeste lidstaten hebben aangegeven dat verschillen in nationale regelgeving, met
name op het gebied van marketingpraktijken, wel leiden tot aanzienlijke
concurrentievervalsing.

� De Commissie erkent dat verder onderzoek op dit gebied moet worden verricht.
Daarom is een aantal nieuwe onderzoeken gepland, bedoeld om een beter inzicht
te krijgen in de attitudes van consumenten en bedrijven ten aanzien van
grensoverschrijdende handel en hun perceptie van de obstakels waar zij mee te
maken hebben, en prijsverschillen te meten. Deze onderzoeken zullen de
Commissie helpen de belemmeringen binnen de interne markt in kaart te brengen
waarvoor een kaderrichtlijn een oplossing zou brengen.

� Te zijner tijd in te dienen grote voorstellen zouden vergezeld gaan van
beoordelingsprocedures en een lijst van de relevante belemmeringen voor de
grensoverschrijdende handel.
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23. Sinds de publicatie van het Groenboek is nieuwe informatie naar buiten gekomen. Het
verslag van Cardiff over de werking van de interne markt7 signaleerde dat er binnen de
interne markt nog steeds aanzienlijke prijsverschillen bestaan. Het verslag toonde aan dat
sommige detailhandelsprijzen tot 40% boven of onder het Europese gemiddelde kunnen
liggen en dat het gemiddelde prijsverschil ongeveer 30% is. Het verslag concludeert dat
deze verschillen door economische, niet geografische factoren te verklaren zijn en
"economische hervormingen en maatregelen op het gebied van de mededinging lijken dan
ook het beste middel om de resterende prijsspreiding op deze markten te doen
verdwijnen". Het verslag vermeldde dat het Groenboek een aantal mogelijkheden
behandelt om de mededinging in de business-to-consumer- en detailhandelsmarkt te
vergroten. Bepaalde bedrijven zouden er ongetwijfeld voordeel bij hebben dat deze
prijsverschillen zouden blijven bestaan en kunnen daarom tegen meer transparantie en
concurrentie op dit gebied zijn.

24. De Europese Ronde Tafel Financiële Diensten gaf opdracht tot een rapport8 dat recent is
gepubliceerd over de voordelen van een goed functionerende Europese detailhandel voor
financiële dienstverlening. Naar schatting kan hier per jaar 5 miljard euro aan kosten
bespaard worden en kan een stijging van de economische groei van 0,5% bereikt worden.
Het rapport noemt de uiteenlopende nationale regelgeving inzake
consumentenbescherming en handelspraktijken als belangrijke barrières die “een pan-
Europese marketingstrategie en gestandaardiseerde producten onmogelijk maken”.

25. Uit een recente Eurobarometer-enquête voor de Commissie9 bleek eveneens dat de
Europese consument aanzienlijk minder vertrouwen heeft in aankopen over de grens dan
in binnenlandse aankopen. Het verslag liet zien dat 32% van de Europese consumenten
zich goed beschermd voelen in geval van een geschil met een onderneming in een andere
lidstaat, in vergelijking met 56% bij een geschil met een bedrijf in eigen land. Dit gebrek
aan vertrouwen is ook weerspiegeld in de algemene manier waarop gereageerd wordt op
e-commerce. Het recente "eEurope benchmarking report" signaleerde een lagere groei dan
voorzien: slechts 4% van de gebruikers in Europa geeft aan regelmatig op deze manier
aankopen te doen10.

Harmonisatie

De kaderrichtijn

� De respons op de vraag ondersteunt de Commissie om de gemengde aanpak te
volgen en een voorstel voor een kaderrichtlijn te ontwikkelen. Er valt veel te
zeggen voor verdere raadpleging over de invulling van een kaderrichtlijn.
Onderdelen van een mogelijke kaderrichtlijn zijn als basis voor een dergelijke
raadpleging in bijlage I opgenomen, als basis voor de raadpleging.

Een kaderrichtlijn moet gericht zijn op:

� Maximale harmonisatie met een hoog niveau van consumentenbescherming.
Gezien de noodzaak van een goed functionerende interne markt is verdere
raadpleging nodig over het vereiste niveau van harmonisatie in de kaderrichtlijn.

                                                
7 COM 2001 (736) van 7 december 2001
8 www.zew.de/erfstudyresults/
9 FLASH BE 117 ‘Consumer Study’ Januari 2002
10 COM (2002) 62 def. van 5 februari 2002
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� Vereenvoudiging en, waar mogelijk, deregulering van de bestaande bepalingen;

� Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning en controle door het land
van oorsprong (internemarktbeginselen);

� Een evenwicht tussen rechtszekerheid en voldoende flexibiliteit om zich aan de
marktomstandigheden aan te passen. Enerzijds is het essentieel dat de wetgeving
voldoende gedetailleerd is om tot daadwerkelijke harmonisatie te komen, en
zowel bedrijven als consumenten zekerheid te verschaffen. De wetgeving moet
duidelijk worden opgesteld, zodat interpretatiekwesties tot een minimum beperkt
blijven. Anderzijds moet de wetgeving de tand des tijds kunnen weerstaan en zo
weinig mogelijk afhankelijk zijn van technologie, zonder te prescriptieve regels.

� De reikwijdte van de wetgeving moet gebaseerd zijn op het bredere begrip
'eerlijke handelspraktijken' en niet alleen op het engere begrip 'misleidende
praktijken'. De wetgeving moet tevens worden omschreven in de vorm van
oneerlijke handelingen – met andere woorden, een verplichting om niet oneerlijk
te handelen, niet een verplichting om eerlijk te handelen.

� Een kaderrichtlijn moet gebaseerd zijn op een algemene clausule, die uit twee
kernelementen zou kunnen bestaan: de oneerlijkheid van de praktijk en een
“consumentenschadetest” (uitgelegd in de bijlage). De algemene clausule zou
door een aantal specifieke regels moeten worden gestaafd (de categorieën
"eerlijk/oneerlijk") wat betreft de verschillende stadia van het contact tussen
bedrijf en consument. Ter illustratie van de algemene clausule en de categorieën
zou een niet-exhautieve lijst van voorbeelden worden opgesteld.

� Mogelijke elementen van categorieën eerlijkheid/oneerlijkheid zijn:

– Een verbod voor bedrijven om handelspraktijken te handhaven die misleidend
voor de consument zijn of zouden kunnen zijn;

– Een verplichting om de consument alle relevante informatie te verschaffen die
diens beslissing zou kunnen beïnvloeden;

– Een verbod op het gebruik van lichamelijk geweld, intimidatie, dwang of
ongepaste beïnvloeding door bedrijven;

– Effectieve informatievoorziening en klachtenbehandeling na de verkoop.

� Het accent moet primair liggen op oneerlijke praktijken die de
consumentenbelangen in het algemeen schade berokkenen, in plaats van
individuele gevallen, zoals de huidige praktijk is. De wetgeving moet ervoor
zorgen dat waarschuwingen worden afgegeven zodat deze oneerlijke praktijken
snel worden gestaakt. De kaderrichtlijn zou worden opgenomen in de lijst van
richtlijnen die onder artikel 1 van de Richtlijn betreffende het doen staken van
inbreuken vallen11.

                                                

11 Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het doen
staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen.
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Verder:

� Volgens twee lidstaten moet een kaderrichtlijn ook betrekking hebben op eerlijke
praktijken in handelsbetrekkingen tussen bedrijven. Zoals blijkt uit het
Groenboek, wilde de Commissie aanvankelijk een kaderrichtlijn beperken tot
transacties tussen bedrijven en consumenten. Enerzijds zijn er bepaalde oneerlijke
praktijken, zoals de bescherming van handelsgeheimen of slaafse nabootsing, die
louter van bedrijf tot bedrijf spelen en buiten het toepassingsgebied van de
kaderrichtlijn moeten vallen. Anderzijds zijn er praktijken, zoals misleidende
reclame, die de belangen van zowel consumenten als concurrenten kunnen
schaden en duidelijker binnen het bereik vallen voor zover het consumenten
betreft. Aangezien geen enkele andere lidstaat heeft gepleit voor uitbreiding van
de kaderrichtlijn tot betrekkingen tussen bedrijven, ziet de Commissie geen reden
om af te wijken van haar aanvankelijke voorstel, waarin alleen transacties tussen
bedrijven en consumenten aan de orde kwamen.

� Het besluit om de kaderrichtlijnaanpak te volgen betekent niet, zoals in het
Groenboek al duidelijk werd gemaakt, dat het gebruik van sector-specifieke
maatregelen, zoals de Richtlijn Televisie zonder grenzen, zal worden afgeschaft.
Waar nodig zullen deze nog steeds worden toegepast.

26. Het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende verkoopbevorderende
acties in de interne markt past binnen de gemengde aanpak. De Raad heeft verklaard dat
de effectieve follow-up van het Groenboek over consumentenbescherming prioriteit moet
krijgen. De Commissie wil aan dit verzoek voldoen. De Raad heeft tevens aangegeven dat
het werk aan een voorstel voor een verordening betreffende verkoopbevorderende acties
parallel hieraan moet doorlopen. In dit verband wil de Commissie bevestigen dat de
werkzaamheden betreffende het voorstel tot verordening inzake de verkoopbevorderende
acties parallel hiermee moeten verder gezet worden.

Bestaande richtlijnen inzake consumentenbescherming

27. In de beschrijving van de gemengde aanpak stelde het Groenboek aanvankelijk voor dat
een hervorming van de bestaande richtlijnen inzake consumentenbescherming "zou
plaatsvinden nadat een kaderrichtlijn van kracht is geworden en ervaring is opgedaan met
de praktische toepassing daarvan". De basis voor deze benadering is onveranderd. De
lidstaten drongen niet voor niets aan op de invoeging van minimumclausules in de
voorstellen van de Commissie. Dit kwam met name door de onderliggende verschillen in
benadering van consumentenbescherming die in het Groenboek naar voren kwamen.
Tegen de wensen van sommige respondenten in, is het niet politiek realistisch om van de
lidstaten te verwachten dat zij afzien van de minimumclausules in de huidige richtlijnen
voor consumentenbescherming zonder dat deze onderliggende verschillen worden
aangepakt.

� Er is echter wel enige ruimte om bepaalde delen van bestaande richtlijnen in te
trekken en in de kaderrichtlijn op te nemen.

� De mogelijkheden voor de hervorming van de bepalingen van het
verbintenissenrecht die problematisch zijn gebleken, zouden worden bestudeerd in
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het kader van de vervolgmededeling over het Europees verbintenissenrecht12, die
voor het einde van het jaar zal worden ingediend.

Gedragscodes, een niet-bindende leidraad en participatie van belanghebbenden

Gedragscodes

28. Volgens het Groenboek zou een kaderrichtlijn twee aspecten van gedragscodes
bevatten:

� De definitie van niet-naleving van vrijwillig aangegane verplichtingen die in een
code als oneerlijke praktijk zijn vastgelegd.

� De compatibiliteit van codes die handelspraktijken in de kaderrichtlijn
aanbevolen.

29. De ontwikkeling van gedragscodes op EU-niveau op het gebied van
consumentenbescherming moet voldoen aan de volgende criteria:

� De essentie van gedragscodes is dat deze vrijwillig zijn: bedrijven moeten niet
verplicht worden codes op te stellen of te ondertekenen. Het bedrijfsleven moet
evenmin verplicht worden over codes te onderhandelen met overheidsinstanties of
andere derden. Codes moeten niet worden toegepast op partijen die deze niet
hebben ondertekend.

� Het is essentieel dat ervoor gezorgd wordt dat in de gedragscodes aangegane
verplichtingen gerespecteerd worden, zodat de lidstaten die geen traditie van
gedragscodes hebben, het bredere gebruik hiervan in de EU-wetgeving en de
daaruit voortvloeiende verschuiving naar minder ingrijpende wetgeving
accepteren. Het niet-naleven van een vrijwillig aangegane verplichting moet als
misleidend en daarmee als een oneerlijke praktijk worden beschouwd.

� Alleen verplichtingen die betrekking hebben op handelspraktijken tussen
bedrijven en consumenten zouden hieronder vallen.13 Alleen het niet-nakomen
van een vaste toezegging, zoals de belofte om bepaalde 'goede praktijken' te
volgen, kan als misleidend worden beschouwd. Het niet-nakomen van een belofte
om 'al het mogelijke' te doen zou niet misleidend zijn.

� De opstellers van de codes moeten ervoor verantwoordelijk zijn dat hun codes in
overeenstemming zijn met de wetgeving, maar moeten niet juridisch
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de code door hun leden. De garantie
dat de ondertekenaars verantwoordelijk zijn voor hun eigen codes, kan hun
geloofwaardigheid versterken.

� De ontwikkeling van codes voor de gehele EU moet worden gestimuleerd.
Ondertekening van een code zou een impliciet ‘vermoeden van overeenstemming’
scheppen, dat overeenkomt met de rol van de normen in het kader van de nieuwe

                                                
12 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over europees

verbintenissenrecht (COM(2001) 398 def.)
13 De Commissie heeft een initiatief voor gedragscodes tussen bedrijven gelanceerd op het gebied van e-

commerce. Zie http: //europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b-market-fair-trade.htm
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aanpak. Momenteel is het vrijwel onmogelijk een code te ontwikkelen die
daadwerkelijk in de hele EU wordt toegepast vanwege de verschillen in nationale
regelgeving. Bovendien verschilt de status van de toezeggingen in de codes sterk
van lidstaat tot lidstaat.

� Overheidsgoedkeuring van gedragscodes heeft altijd een prijs, gezien de
wijzigingen waarom de overheidsinstantie kan vragen. De Commissie zal verdere
raadpleging verrichten over de vraag of het nodig is een facultatieve goedkeuring
van codes in te voeren en om na te gaan welke de vereiste mechanismen zijn om
er op toe te zien dat deze codes conform zijn met het Gemeenschapsrecht. De
goedkeuring van de overheid zou het vermoeden wekken dat aan de bepalingen
van de kaderrichtlijn is voldaan, zonder de verenigbaarheid van de codes met de
bepalingen van het Gemeenschaps- of nationaal recht inzake mededinging te
prejudiciëren.

30. Er zijn belangrijke twijfels geuit over het uitbreiden van de rol van gedragscodes.
Gedragscodes zijn geen wondermiddel. Ze kunnen worden misbruikt om de
consument te misleiden of tegen de concurrentie. Codes hebben niet dezelfde
juridische status als wetgeving. Sectorale wetgeving zal altijd als uiterste
uitwijkmogelijkheid blijven bestaan. Effectieve gedragscodes betekenen simpelweg
dat er minder vaak een beroep op deze bescherming hoeft te worden gedaan. In dit
verband stimuleert de Commissie de ontwikkeling van codes die, in plaats van
minimumvereisten vast te stellen die moeten worden nageleefd, verder gaan dan de
bepalingen van de richtlijnen en een hoger niveau van consumentenbescherming
garanderen.

Niet-bindende leidraad en participatie van belanghebbenden

31. Deze instrumenten moeten samen met een kaderrichtlijn als één geheel worden
gezien, waarbij elk element een verschillende mate van zekerheid en flexibiliteit
biedt. De leidraad zou voornamelijk als referentie dienen voor bedrijven,
consumenten, handhavingsinstanties en rechters en het risico van verschillende
interpretaties minimaliseren. De ontwikkeling van deze leidraad door bepaalde
Lidstaten heeft ten doel de juridische veiligheid te verbeteren op het vlak van de
consumentenbescherming op nationaal niveau ; een leidraad op Europees vlak wordt
ook voor andere EU-beleidsvlakken ontwikkeld. Hoewel zij niet dwingend zijn,
vormen zij een praktisch werktuig om nieuwe problemen op te lossen. Belangrijker
nog, zij maken het mogelijk om tot een gemeenschappelijke benadering te komen
vanwege de nationale overheden, wiens interpretaties een aanzienlijk effect hebben
op de praktische toepassing van de regelgevingen.

32. Verdere raadpleging is nodig, zowel over de vorm en de ontwikkeling van de
leidraad en de mogelijke rol van belanghebbenden in de ontwikkeling ervan. Hoewel
over het laatste in principe positief gedacht wordt, is verdere raadpleging en meer
onderzoek nodig over de mechanismen die nodig zijn om belanghebbenden een rol te
geven in het bepalen van de consensus.

Handhaving

33. De warme ontvangst van de voorstellen van de Commissie voor samenwerking op
het gebied van handhaving geven duidelijke steun om verder te werken aan een
wetgevingsvoorstel voor het creëren van een samenwerkingskader. De Commissie
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zal hier nu mee beginnen zodat zij tegen het einde van 2002 een voorstel kan
indienen. Voordat een voorstel wordt opgesteld, zullen de meest betrokken partijen,
de nationale regeringen en de handhavingsautoriteiten informeel worden
geraadpleegd. De uitgewerkte ideeën (bijv. de oprichting van een centraal nationaal
contactpunt, wederzijdse assistentie en gezamenlijke handhavingsacties) in het
Groenboek zullen als basis dienen voor het voorstel van de Commissie.

V. FOLLOW-UP

34. Verdere raadpleging over de vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven, moet
plaatsvinden op basis van werkdocumenten. De schets voor de kaderrichtlijn in de
bijlage is het eerste werkdocument.

Eerlijke handelspraktijken

Startgebieden voor onderzoek en beoordelingsmethodologie

35. De eerste stap zal zijn voort te bouwen op het reeds geschetste kader, door middel
van raadpleging van nationale deskundigen en belanghebbenden, om zo mogelijke
opties te bepalen. De startgebieden voor het onderzoek, die ook op basis van een of
meer werkdocumenten besproken kunnen worden, zullen de nationale definities van
eerlijkheid behandelen, dwz. algemene clausules en de categorieën
eerlijkheid/oneerlijkheid; gedragscodes; een niet-bindende leidraad; en participatie
van belanghebbenden.

36. Wat het begrip eerlijkheid betreft, is het doel de begrippen/categorieën van
eerlijk/oneerlijk handelsgedrag te definiëren ("het begrip eerlijkheid"), die
gebruikelijk zijn in de rechtssystemen van de meeste lidstaten. Begrippen die niet
gemeenschappelijk zijn, maar specifiek voor een minderheid van de lidstaten moeten
worden gekenmerkt door de volgende criteria: (i) de doelstellingen van algemeen
belang die met de maatregel worden beoogd; (ii) de vraag of er een verband bestaat
tussen de maatregel en de ingeroepen doelstelling van openbaar belang; (iii) de mate
waarin de maatregel invloed op andere doelstellingen van openbaar belang heeft; (iv)
de vraag of de maatregel de culturele en sociale eigenheid weerspiegelt.

37. Op basis van deze informatie zal de Commissie een juridische evaluatie verrichten
van de vraag of de nationale maatregel een evenredige reactie is op een legitiem
openbaar belang om de consument te beschermen en met name of deze te rijmen is
met andere communautaire maatregelen voor de consumentenbescherming.

Oprichting van een groep van deskundigen

38. De Commissie zal een groep deskundigen van de nationale regeringen in het leven
roepen, met als doel:

– Een grondigere gedachtewisseling tussen de Commissie en de lidstaten op
gang te brengen;

– De Commissie te helpen bij het in kaart brengen van de grensoverschrijdende
belemmeringen op het gebied van de eerlijkheid van de handelspraktijken
waarmee bedrijven en consumenten te maken krijgen en die een duidelijke
verstoring van de concurrentie veroorzaken;
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– Het begrip eerlijke handelspraktijken in de lidstaten in kaart te brengen en te
vergelijken;

– Een inventarisatie te maken van de gemeenschappelijke punten en van de
kwesties die in een eventuele kaderrichtlijn aan de orde moeten komen, waarbij
de bijlage als uitgangspunt wordt gebruikt voor een gestructureerd debat, en het
benodigde niveau van harmonisatie om de beginselen van wederzijdse
erkenning en het land van oorsprong toe te passen en zo de interne markt op dit
gebied te realiseren;

– Belemmeringen op het gebied van de eerlijkheid van handelspraktijken te
inventariseren die niet leiden tot aanzienlijk verstoorde
concurrentieverhoudingen en derhalve kunnen worden opgelost door de
beginselen van wederzijdse erkenning en het land van oorsprong toe te passen
in een eventuele kaderrichtlijn, zonder verdere harmonisatie;

– Een uitgebreide analyse en opties voor toekomstige maatregelen op dit gebied
te verschaffen, als basis voor een bredere raadpleging.

39. De Commissie zal de groep van deskundigen voorzitten. Deze zal bestaan uit
regeringsexperts uit de lidstaten. De Commissie zal geïnteresseerde
belanghebbenden, met name bedrijfsverenigingen en consumentenorganisaties,
uitnodigen om hun standpunten voor te stellen over de specifieke kwesties die
besproken worden. De groep van deskundigen zal regelmatig bijeenkomen. De
agenda van deze vergaderingen, eventuele andere werkdocumenten die voor de
vergaderingen worden opgesteld en notulen zullen openbaar worden gemaakt. Het
werk van de groep van deskundigen zal samen met de inbreng van andere bronnen in
overweging worden genomen.

Bestaande groepen van deskundigen

40. Het werk en de ervaring van een aantal bestaande groepen van deskundigen zal waar
nodig en relevant als basis dienen voor nieuwe inzichten en discussie over
belangrijke onderwerpen. Met name de werkzaamheden van de groep van
deskundigen voor commerciële communicatie, de groep van deskundigen voor
servicestrategie, de OESO, het International Marketing Supervision Network
(Europa), een belangrijk forum waar handhavingsinstanties uit de lidstaten
bijeenkomen om problemen te bespreken, zullen een belangrijke rol spelen. Ook het
Consumentencomité zal op ad-hoc basis bij de besprekingen betrokken blijven.

Groep van academici

41. De Commissie zal tevens een of meer groepen van academici uit verschillende
lidstaten oprichten om te helpen de verschillende definities van het begrip eerlijkheid
die de rechtsstelsels van de verschillende lidstaten gemeenschappelijk hebben, te
inventariseren en deze te onderscheiden van de definities die specifiek in bepaalde
lidstaten worden gehanteerd. Daartoe zal de groep van academici een uitgebreide
vergelijkende rechtsstudie verrichten.

Betrokkenheid van belanghebbenden

42. De Commissie is van mening dat verdere raadpleging van de belanghebbenden
cruciaal is en zal de komende maanden een nieuwe dialoog met alle
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belanghebbenden houden. Zij zal een aantal open bijeenkomsten in Brussel
organiseren en, waar nodig, op initiatief van de nationale regeringen, in de lidstaten
om specifieke onderwerpen te bespreken. Intussen zijn reacties op de mededeling
van harte welkom; deze kunnen tot uiterlijk 30 september 2002 aan de Commissie
worden verstuurd. Alle reacties moeten per e-mail aan consultsanco@cec.eu.int
worden verzonden. Daarnaast kunnen deze ook per brief worden verstuurd naar:

Europese Commissie
DG Gezondheid en Consumentenbescherming

F101 06/52
B-1049 Brussel

43. Tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dit niet te willen, zal de Commissie alle ontvangen
reacties openbaar maken via internet.

Europees Parlement

44. De Commissie zal het Europees Parlement volledig op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in de raadpleging, met name de uitkomsten van de groepen van
deskundigen en de bijeenkomsten met de belanghebbenden.

Herziening van het bestaande acquis

45. De Commissie zal tevens een begin maken met een uitgebreide herziening van de
bestaande consumentenwetgeving, om te bepalen welke gebieden geconsolideerd of
vereenvoudigd kunnen worden. Dit zal betrekking hebben op de onderdelen van het
acquis die te maken hebben met handelspraktijken die geen effect hebben op de
bepalingen van het verbintenissenrecht van de lidstaten. De Commissie zal de
belangrijkste punten aangeven, zodat er een brede raadpleging kan plaatsvinden over
mogelijke consolidatie-initiatieven en de consistentie met eventuele
vervolgmaatregelen naar aanleiding van het Groenboek gegarandeerd wordt. De
bedrijven, consumenten en sommige lidstaten die gereageerd hebben, hebben zich
allen beklaagd over de barrières op dit gebied, bijvoorbeeld verschillende
wachttijden die uit de bestaande richtlijnen voortvloeiden. Zoals eerder aangegeven
zal de Commissie de barrières die door de bepalingen van het verbintenissenrecht
van het bestaande acquis worden opgeworpen, in het vervolg op de mededeling over
het Europees verbintenissenrecht analyseren.
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BIJLAGE I

ELEMENTEN VAN EEN EVENTUELE KADERRICHTLIJN

Het volgende is een werkdocument waarin elementen van een eventuele kaderrichtlijn worden
beschreven, als uitgangspunt voor een gestructureerd debat binnen de bovengenoemde groep
van deskundigen.

I. Reikwijdte

Een eventuele kaderrichtlijn zou de wettelijke bepalingen van de lidstaten inzake de
eerlijkheid van handelspraktijken kunnen harmoniseren, zodat een uniform hoog niveau van
consumentenbescherming ontstaat en de interne markt soepel kan functioneren. De
gezondheids- en veiligheidsaspecten van goederen, diensten of onroerend goed alsmede op
het verbintenissenrecht berustende verhaalsprocedures zouden hier niet onder vallen.

De nadruk zou in een kaderrichtlijn vooral komen te liggen op oneerlijke handelspraktijken
die schadelijk zijn voor de collectieve belangen van consumenten, niet op individuele claims.
In het kader van een kaderrichtlijn zouden de lidstaten ervoor zorgen dat een beroep op
rechterlijke instanties volgens hun nationale wetgeving het mogelijk maken maatregelen in
korte tijd goed te keuren, waaronder tijdelijke maatregelen die een einde moeten maken aan
een oneerlijke praktijk. De kaderrichtlijn zou worden opgenomen in de lijst van richtlijnen die
onder artikel 1 van de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken vallen.

Een andere vraag voor de raadpleging is of de kaderrichtlijn de mogelijkheid moet bieden
voor autonoom optreden door nationale handhavingsinstanties en/of consumentenorganisaties.
In dit kader moet men zich ook afvragen of de meest flagrante en ernstige overtredingen van
zekere bepalingen van de kaderrichtlijn (zoals het gebruik van geweld, intimidatie of dwang,
zie onder) aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid voor door individuele consumenten
bewezen schade.

De kaderrichtlijn zou alleen van toepassing zijn voor zover het communautair recht geen
specifieke bepalingen bevat die deze handelspraktijken reguleert. Het zou bijvoorbeeld geen
afbreuk doen aan de informatievereisten van de Richtlijn Consumentenkrediet14 of de regels
voor sponsoring zoals vastgelegd in de Richtlijn Televisie zonder grenzen.

II. Opbouw

1. Algemene clausule

De kaderrichtlijn zou op een algemene clausule gebaseerd zijn, volgens welke de lidstaten
moeten garanderen dat handelaars op hun grondgebied zich niet met oneerlijke
handelspraktijken inlaten.

Deze algemene clausule bevat twee elementen:

                                                
14 Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet en daarop
volgende wijzigingen.
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a) de oneerlijkheid van de handelspraktijk;

b) een “consumentenschadetest”, d.w.z. het feit dat de handelspraktijk de
consument directe schade moet toebrengen of waarschijnlijk zal toebrengen.
Deze test zou moeten worden afgezet tegen de maatstaf van de redelijk
geïnformeerde en redelijk voorzichtige consument van gemiddelde
intelligentie, zoals gedefinieerd door het Hof van Justitie15. Indien een bedrijf
zijn activiteiten bewust richt op een specifieke kwetsbare groep consumenten
(zoals kinderen) moet dit criterium worden aangepast.

2. Categorieën eerlijkheid/oneerlijkheid

De algemene clausule zou moeten worden ingevuld door middel van een groot aantal
specifieke regels (de “categorieën eerlijkheid/oneerlijkheid”) betreffende de verschillende
stadia in het contact tussen bedrijf en consument. Om deze categorieën vast te leggen zal de
Commissie de definities van het begrip eerlijkheid, die in de meeste rechtsstelsels van de
lidstaten bekend zijn, bepalen.

Een aantal gemeenschappelijke elementen kunnen zijn:

- misleidende praktijken;

- het verzuimen essentiële informatie te verstrekken (“verplichting tot
openbaarmaking”), met inbegrip van beweringen, weglatingen en gedrag;

- het gebruik van geweld, intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding;

- het verzuimen after-sale-klantenservice en effectieve klachtenbehandeling te
bieden.

2.1 Misleidende handelspraktijken

Een kaderrichtlijn zou bedrijven moeten verbieden zich met handelspraktijken in te laten die
misleidend zijn of kunnen zijn voor de consument die zij beogen of bereiken. Voorbeelden
hiervan zijn:

– technieken om de goederen of diensten of het eigendom dat wordt aangeboden
te promoten die niet als zodanig herkenbaar zijn voor de consument. Met name
attenties, aankondigingen of aanbiedingen die in ruil voor betaling of een
andere wederzijdse regeling worden aangeboden, moeten duidelijk als zodanig
herkenbaar zijn voor de consument;

– een voorstelling dat een goed of dienst sponsoring, goedkeuring,
prestatiekenmerken, accessoires, ingrediënten, hoeveelheden, onderdelen,
gebruiksmogelijkheden of voordelen heeft die het niet bezit;

– de voorstelling dat een goed of dienst aan een zekere standaard, kwaliteit,
niveau, stijl of model voldoet waarover het niet beschikt;

                                                
15 Pall corp. v Dahlhausen, C-283/89 [1990] E.C.R. I-4827; Verband Sozialer Wettbewerb e. V v Clinique

Laboratoires SNC and Estée Lauder Cosmetics GmbH, C-315/92 [1994] E.C.R. I-317; Mars, C-470/93
[1995] E.C.R. I923; Commissie v Duitsland “Sauce Hollandaise”, C-51/94 [1995] E.C.R. I-3299; Gut
Springenheide, C-210/96 [1998] E.C.R. I-4657, Estée Lauder v Lancaster, C-220/98 ECR I-117
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In dit kader moeten bedrijven verplicht worden alle voorstellingen/beweringen die hetzij
direct hetzij impliciet tegenover consumenten worden gemaakt, te kunnen staven, behalve als
deze specifiek in andere EU-wetgeving zijn gereguleerd. Dit zou geen betrekking hebben op
advententies die gebaseerd zijn op subjectieve beweringen of correct geformuleerde
meningen, als de consument wordt gewezen op de bron en beperkingen van de mededeling.
Gevallen van "overdreven aanprijzing" zouden hier evenmin onder vallen, aangezien een
redelijk persoon duidelijk overdreven beweringen kan herkennen en deze niet serieus zal
nemen. Een aantal van de bovengenoemde zaken valt onder de richtlijn inzake misleidende
reclame, die in een eventuele kaderrichtlijn zou kunnen worden ondergebracht.

2.2 Verplichting tot openbaarmaking

Vaak wordt informatie in brochures en lange contracten of in jargon verstrekt. Een
kaderrichtlijn moet zorgen voor transparantie wat betreft de belangrijkste feiten, zoals
verborgen boetes of toeslagen of beperkingen op de goederen die naar alle waarschijnlijkheid
een belangrijke invloed zullen hebben op de beslissing van de consument om tot aankoop
over te gaan. De consument moet dergelijke informatie voor de aankoop van goederen of
diensten van de leverancier ontvangen.

Een kaderrichtlijn zou handelaars de verplichting kunnen opleggen om de consument alle
essentiële informatie te verstrekken die het gedrag of de beslissing van de consument met
betrekking tot de goederen of diensten zou kunnen beïnvloeden.

De volgende aspecten zouden bijvoorbeeld verplicht kunnen worden gesteld:

– de identiteit van de leverancier en, in het geval van contracten waarbij vooraf
een aanbetaling moet worden gedaan, zijn adres;

– de prijs van de goederen of diensten, inclusief alle belastingen, in de geldende
valuta;

– leveringskosten, indien van toepassing;

– de afspraken voor de levering of uitvoering;

– het bestaan van een eventueel Europees teruggavebeleid, of een eigen beleid
voor teruggave, ruilen of restitutie;

– de kosten, indien deze het basistarief overschrijden, die een consument zou
moeten maken om met de handelaar te communiceren, zoals het gebruik van
telefoonnummers met een speciaal tarief;

– informatie over beschikbare after-salesservice;

– lidmaatschap van een gedragscode en een alternatief stelsel voor de
beslechting van geschillen, indien van toepassing;

2.3 Gebruik van geweld, intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding

Een kaderrichtlijn zou kunnen bepalen dat bedrijven geen lichamelijk geweld, intimidatie,
dwang of ongepaste beïnvloeding mogen toepassen in hun contact met consumenten. Dit
heeft tevens betrekking op agressieve verkoopmethoden en zou gericht zijn op bedrijven die:
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a) misbruik maken van kenmerken of omstandigheden van de consument.
Bijvoorbeeld, profiteren van een specifieke situatie of tegenslag van de
consument zoals een sterfgeval of een ernstige ziekte in zijn familie of
bezorgdheid over persoonlijke veiligheid of schulden;

b) ongepaste druk uitoefenen op de consument om in te stemmen met de aankoop
van goederen of diensten. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat de
consument het gebouw niet mag verlaten voordat het contract getekend is; of
langdurige persoonlijke bezoeken van vertegenwoordigers die niet ingaan op
het verzoek om weg te gaan.

2.4 After-sales-klantenservice en afhandeling van klachten

Er moet worden bestudeerd welke aspecten van de after-sale-klantenservice binnen de
kaderrichtlijn moeten vallen.

Een kwestie die hierin kan worden opgenomen, is de procedure voor het afhandelen van
klachten. De praktijk wisselt, maar veel leveranciers geven onvoldoende prioriteit aan een
effectieve afhandeling van de vragen en klachten van hun klanten, hetgeen tot uiting komt in
de systemen, middelen, culturen en uitkomsten. In de kaderrichtlijn moeten handelaars
verplicht worden alle klachten snel en doeltreffend af te handelen en indien gerechtvaardigd
voor volledige schadeloosstelling te zorgen. De regels moeten hier vooral gericht zijn op de
uitkomsten, niet op het voorschrijven van methodes, zodat bedrijven de interne procedures
zelf kunnen invullen.

Voorbeelden van procedures kunnen zijn:

– Het coördineren van de afhandeling van klachten;
– Ervoor zorgen dat informatie uit klachten die van algemeen belang is, wordt

doorgegeven aan het bestuur van het bedrijf;
– Consumenten informeren over hoe een klacht kan worden ingediend en welke

follow-up hun klacht krijgt;
– Contactpunten instellen waar consumenten een klacht kunnen indienen;
– Interne controle op een juiste afhandeling van de klachten;
– Informatie over afhandelingsmechanismen voor derden.

Een andere vraag die in de raadpleging aan bod moet komen, is of andere aspecten van het
voortdurende after-salecontact tussen bedrijf en consument (zoals verzuimen relevante
informatie over de levensduur van een complex product te geven, niet beschikken over
reserveonderdelen of hiervoor buitensporige prijzen berekenen) zou als specifieke oneerlijke
categorie moeten worden opgenomen. Bij wijze van alternatief kunnen deze kwesties worden
opgenomen in het informatievereiste onder de verplichting tot openbaarmaking.

2.5. Gedragscodes

Alleen vrijwillig aangegane verplichtingen in door bedrijven openbaar gemaakte
gedragscodes die betrekking hebben op handelspraktijken tussen bedrijven en consumenten,
zijn relevant voor de doeleinden van de kaderrichtlijn. Deze verplichtingen zouden collectief
door een bedrijfssector of een bedrijfsvereniging kunnen worden aangegaan, hetzij door een
individueel bedrijf. De ondertekenaar van een code zou omschreven moeten worden als het
orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de code (bijv. een vereniging, of in
het geval van een individuele code, het bedrijf zelf).
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Het besluit om zich bij een code aan te sluiten, zou ook vrijwillig moeten zijn. Door aan te
geven dat het bij een code is aangesloten, wekt een bedrijf legitieme verwachtingen. Als het
bedrijf zich niet aan de duidelijke verplichtingen van de code houdt, zou dit als een onjuiste
voorstelling van zaken beschouwd worden en daarom als oneerlijk gelden volgens de
kaderrichtlijn. De opsteller van een code zou ervoor verantwoordelijk zijn dat de inhoud van
de code overeenstemt met de kaderrichtlijn. De kaderrichtlijn zou echter niet ten doel hebben
de opstellers van de code aansprakelijk te stellen voor de naleving van de code door de
ondertekenaars. Deze laatsten zouden, zoals hierboven is uitgelegd, uiteindelijk
verantwoordelijk zijn als zij de code niet naleven.

Zoals eerder gezegd is verdere raadpleging nodig over de vraag of de kaderrichtlijn een
mogelijkheid moet bevatten dat codes door de overheid worden goedgekeurd. Alle codes
zouden, als overeenkomsten tussen ondernemingen, de verplichting met zich meebrengen om
de concurrentieregels te eerbiedigen. Zoals gezegd zou overheidsgoedkeuring een vermoeden
van overeenstemming met de bepalingen van de kaderrichtlijn oproepen, maar zou deze geen
invloed hebben op de overeenstemming met de bepalingen van de concurrentiewetgeving,
met name artikel 81 van het Verdrag.

3. Lijst met voorbeelden

Om de reikwijdte van de toepassing van de algemene clausule en de categorieën
eerlijkheid/oneerlijkheid verder te illustreren, zou een lijst met voorbeelden in een lijst bij de
kaderrichtlijn kunnen worden gevoegd. Hierin zouden bijvoorbeeld de volgende voorbeelden
van misleidende praktijken kunnen worden genoemd:

– De suggestie dat er sprake is van onafhankelijk, neutraal of objectief advies
wanneer dit niet het geval is;

– Een onjuiste voorstelling van zaken betreffende een risico of de kans dat
goederen of diensten een risico met zich meebrengen.

III. Wederzijdse erkenning en land van oorsprong

De combinatie van een adequaat harmonisatieniveau en de beginselen van wederzijdse
erkenning en het land van oorsprong (die in de kaderrichtlijn moeten worden verankerd) zal
tot gevolg hebben dat uiteenlopende interpretaties in de nationale jurisprudentie niet zal leiden
tot een fragmentatie van de interne markt.

IV. Niet-bindende leidraad

In de kaderrichtlijn moeten regels worden vastgelegd voor het gebruik van de leidraad
betreffende de algemene clausule en de categorieën eerlijkheid/oneerlijkheid. De
kaderrichtlijn zou duidelijk maken dat deze leidraad niet juridisch bindend is. Er zijn diverse
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een dergelijke leidraad. Eén mogelijkheid is door
middel van aanbevelingen/interpretatieve mededelingen van de Commissie, na raadpleging
van de vertegenwoordigers van de lidstaten in een geschikt forum, bedrijfsverenigingen en
consumentenorganisaties.

V. Participatie van belanghebbenden

Afhankelijk van de optie die voor de leidraad wordt gekozen, zou een kaderrichtlijn de
Commissie de mogelijkheid geven de belanghebbenden opdracht te geven om te trachten een
consensus over een dergelijke leidraad te bereiken.
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De kaderrichtlijn zou algemene criteria voor de selectie van belanghebbenden moeten
bevatten. Deze criteria moeten garanderen dat de geselecteerde belanghebbenden de belangen
die in de betrokken zaak op het spel staan verdedigen.

Ook zouden criteria voor de toekenning van een opdracht en de controle op de naleving van
een opdracht moeten worden vastgelegd. Deze criteria moeten garanderen dat de opdracht
nauwkeurig geformuleerd is en dat een duidelijke deadline is vastgesteld. Het recht van de
Commissie om advies te bieden als de onderhandelingen mislopen, moet in de kaderrichtlijn
worden beschermd.

Er is nog verdere raadpleging nodig over de precieze invulling van bovengenoemde
bepalingen.
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BIJLAGE II

Hervorming Aanpak Praktijken Codes Leidraad Belang-
hebbenden

Handhaving

Ja Geen
stand-
punt/
Meer
info

Nee Ge-
mengd

Geen
voor-
keur/
Geen
stand-
punt/
Meer
info.

Spec Eer-
lijk

Geen
voor-
keur/
Geen
stand-
punt/
Meer
info.

Misleid. Ja Geen
voor-
keur/
Geen
stand-
punt/
Meer
info.

Nee Ja Geen
voor-
keur/
Geen
stand-
punt/
Meer
info.

Nee Ja Geen
voor-
keur/
Geen
stand-
punt/
Meer
info.

Nee Ja Geen
voor-
keur/
Geen
stand-
punt/
Meer
info.

Nee

Lidstaten 12 2 1 12 0 3 13 1 1 10 2 3 10 5 0 11 4 0 10 3 2

Regeringen
(andere landen)

9 1 0 6 1 3 6 4 0 6 3 1 5 5 0 3 7 0 5 5 0

Consumentenorg. 30 2 1 29 2 2 22 10 1 15 11 7 15 17 1 20 13 0 18 14 1

Bedrijfsver. 36 17 24 27 25 25 16 46 15 49 18 10 16 44 17 28 38 11 26 44 7

Bedrijven 8 3 0 4 5 2 2 8 1 6 4 1 3 8 0 4 7 0 4 7 0

Advocaten 8 0 1 5 2 2 2 6 1 3 6 0 5 4 0 4 5 0 6 3 0

Overige 11 3 0 12 1 1 9 4 1 9 4 1 7 6 1 8 6 0 7 7 0

TOTAAL 114 28 27 95 36 38 70 79 20 98 48 23 61 89 19 78 80 11 76 83 10


