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1. INLEIDING

1.1

Op 20 mei 1997 keurden het Europees Parlement en de Raad Richtlijn 97/7/EG goed
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten1.
Artikel 17 van deze richtlijn bepaalt:

“Klachtensystemen

De Commissie gaat na of effectieve middelen voor de behandeling van consumentenklachten
over verkoop op afstand vastgesteld kunnen worden. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding
van deze richtlijn dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in
over haar bevindingen, zo nodig vergezeld van passende voorstellen.”

Op 6 oktober 1997 keurden het Europees Parlement en de Raad Richtlijn 97/55/EG goed tot
wijziging van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende
reclame te regelen2. In artikel 2 van deze richtlijn worden bijna dezelfde bewoordingen
gebruikt als in artikel 17 van Richtlijn 97/7/EG:

“Klachtensystemen

De Commissie gaat na of effectieve middelen voor de behandeling van grensoverschrijdende
klachten over vergelijkende reclame vastgesteld kunnen worden. Binnen achttien maanden na
de inwerkingtreding van deze richtlijn dient de Commissie bij het Europees Parlement en de
Raad een verslag in over haar bevindingen, zo nodig vergezeld van passende voorstellen.”

Uit deze bepalingen blijkt de bezorgdheid van de communautaire wetgever om:

• de aanwezigheid van klachtensystemen op het gebied van verkoop op afstand en
vergelijkende reclame;

• de grensoverschrijdende aspecten van vergelijkende reclame.

In overeenstemming met de bij Richtlijn 97/55/EG gevoegde verklaring:“De Commissie
verklaart voornemens te zijn het in artikel 2 bedoelde verslag voorzover mogelijk gelijktijdig
in te dienen met het verslag over klachtensystemen, als bedoeld in artikel 17 van Richtlijn
97/7/EG ...”, lijkt het daarom aangewezen om de consumentenklachten in één verslag te
behandelen.

Het doel van dit verslag is beide instellingen, het Europees Parlement en de Raad, de
resultaten te presenteren van de studies en het onderzoek die de Commissie hierover heeft
uitgevoerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de termijn voor de tenuitvoerlegging door
het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld op 4 juni 2000 voor Richtlijn 97/7/EG en 23
april 2000 voor Richtlijn 97/55/EG.

Dit betekent dat de relevante klachten wegens inbreuken op beide richtlijnen technisch gezien
nog niet kunnen worden ingediend. Daarom moet men in gedachten houden dat dit verslag

1 PB L 144 van 4.6.97, blz. 19.
2 PB L 290 van 23.10.97, blz. 18.
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noodzakelijkerwijs is gebaseerd op gegevens die geen nauwkeurige weergave geven van de
juridische situatie inzake consumentenklachten die uit de Richtlijnen in kwestie voortvloeit.

Het feit dat in beide richtlijnen om een verslag wordt gevraagd, impliceert op het eerste
gezicht – namelijk naar de letter van artikel 17 van Richtlijn 97/7/EG en artikel 2 van
Richtlijn 97/55/EG – dat er op dit ogenblik geen effectieve middelen voor de behandeling van
consumentenklachten bestaan, zoals uit de vermelding van de haalbaarheid van het vaststellen
van dergelijke middelen in de Richtlijn blijkt.

Het zou echter verkeerd zijn de problemen in kwestie op deze wijze te benaderen, aangezien:

• er wel degelijk een hele reeks verhaalsmogelijkheden bestaat;

• hun effectiviteit van verscheidene factoren afhangt;

• tot nu toe zowel op Europees als op nationaal niveau een aanzienlijk aantal
initiatieven is genomen om de beperkingen van de bestaande systemen te
verhelpen en de effectiviteit ervan aanmerkelijk te verbeteren, met name met
betrekking tot het recht van de consument op toegang tot eenvoudige, goedkope
en doeltreffende klachtensystemen.

1.2

De consumentenklachten op deze twee specifieke gebieden, verkoop op afstand en
vergelijkende reclame, maken immers deel uit van het ruimere vraagstuk van de
verhaalsmiddelen en de toegang van de consument tot het gerecht3, waaraan de Europese
instellingen al meer dan tien jaar veel aandacht besteden.

Verscheidene communautaire wetteksten geven de consument een reeks rechten met
betrekking tot een uiteenlopende reeks transacties, contractuele en marktomstandigheden
zoals consumentenkrediet, huis-aan-huisverkoop, pakketreizen, luchtvervoer (overboeking en
aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen), oneerlijke bedingen in overeenkomsten, op
afstand gesloten overeenkomsten, timesharing en garanties op consumptiegoederen. Andere
teksten (over verkoop op afstand van financiële diensten) zijn in behandeling.

Uit de wetgeving van de lidstaten vloeit nog een grotere reeks consumentenrechten voort, die
zowel van toepassing zijn op de gebieden die niet door de Europese wetgeving
gereglementeerd zijn, als op de gebieden waarvoor de communautaire wetgeving het
handhaven of treffen van “maatregelen voor een hogere graad van bescherming” op nationaal
niveau toelaat.

3 De communautaire instellingen werken al sinds de jaren tachtig aan de toegang van de consument tot het
gerecht. De Commissie presenteerde haar eerste memorandum in 1985 (COM(1984) 692 def. van 4.01.1985);
daarop volgde in 1987 een mededeling (COM(1987) 210 def. van 7.05.1987). Het Europees Parlement nam
op 13.03.1987 een resolutie aan (PB C 99 van 13.04.1987). In hetzelfde jaar keurde de Raad een eigen
resolutie goed inzake de toegang van de consument tot de rechter (87/C 176/02). Andere relevante teksten
zijn de resolutie van het Europees Parlement van 1992 (92/C 94/217), de resolutie van de Raad van hetzelfde
jaar over de prioriteiten voor het beleid inzake consumentenbescherming (PB C 186 van 23.07.1992), het
Groenboek van de Commissie over verhaalsmogelijkheden en de beslechting van consumentengeschillen
(COM(1993) 576 def. van 16.11.1993), de mededeling van de Commissie over hetzelfde onderwerp van
1996 (COM(1996) 13 def. van14.02.1996), de resolutie van het Europees Parlement daarover (PB C 362 van
2.12.1996) en de mededeling van de Commissie over de buitengerechtelijke beslechting van
consumentengeschillen (COM(1998) 198 def. van 30.03.1998).
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Deze rechten moeten uiteraard gepaard gaan met toegang tot het gerecht en de nodige
verhaalsmogelijkheden, met name wanneer de consument ten volle profijt wil trekken uit de
interne markt.

Hoewel de regels en procedures inzake verhaalsmogelijkheden hoofdzakelijk door de
nationale rechtssystemen zijn geregeld, zijn tot nu toe op communautair niveau verscheidene
initiatieven genomen om de hinderpalen voor een doeltreffende behandeling van
consumentengeschillen uit de weg te ruimen.

De kosten verbonden aan de afstand, de vertraging, de juridische kosten en de psychologische
of formele hindernissen vormen immers vaak een onoverkomelijke muur die de rechtmatige
verwachting van de consumenten tenietdoen dat hun eis tot schadeloosstelling wordt gehoord
en dat zo nodig corrigerende maatregelen worden getroffen.

2. DE AANPAK VAN DE COMMISSIE

Bij de opstelling van dit verslag heeft de Commissie het probleem vanuit een dubbele
invalshoek onderzocht:

• Een poging om relevante gegevens te verzamelen over de huidige stand van zaken
van de consumentenklachten in heel de Europese Unie, aan de hand van een
onderzoek in samenwerking met de nationale overheidsdiensten van de lidstaten,
de desbetreffende beroepsorganisaties en de Europese adviescentra voor
consumenten (de respons op het onderzoek is verderop vermeld).

• Een beoordeling van de huidige situatie in het licht van de bepalingen van het EG-
verdrag en de verscheidene lopende initiatieven inzake het verhaalrecht van
consumenten.

3. INFORMATIEBRONNEN

In de zomer van 1999 heeft de Commissie de overheden van de lidstaten en de desbetreffende
beroepsorganisaties om gegevens over de volgende punten gevraagd:

• Aantal klachten (uitsplitsing van de gegevens over de laatste drie jaar, voor zover
beschikbaar). Aangezien de richtlijnen 97/7/EG en 97/55/EG nog niet ten uitvoer
zijn gelegd, wordt voor de gevallen die zich tot nu toe op nationaal vlak aandienen
een ruime definitie van verkoop op afstand en vergelijkende reclame gebruikt;

• Reden voor de klachten en voornaamste probleemgebieden;

• Gebruikte systemen voor de behandeling van consumentenklachten, ongeacht hun
formele status (gerechtelijk, arbitrage, overheidsinstellingen, zelfregulerende
systemen binnen het bedrijfsleven, door consumentenorganisaties beheerde
systemen, enz.).

De door de nationale overheden en de andere betrokken organisaties meegedeelde gegevens
zijn in bijlage samengevat.
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4. COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN

Naast het Groenboek van 1993 over verhaalsmogelijkheden en de beslechting van
consumentengeschillen (zie voetnoot 2) en de goedkeuring van de richtlijnen 97/7/EG en
97/55/EG heeft de Commissie een aantal initiatieven genomen om het probleem van de
consumentenklachten aan te pakken.

Deze initiatieven omvatten werkzaamheden op twee gebieden:

• de versterking van de verhaalsmogelijkheden en –middelen, met als belangrijkste
resultaat de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken (zie verderop);

• de verbetering van de verhaalsmogelijkheden waarover individuele consumenten
bij een geschil beschikken.

4.1 De collectieve consumentenbelangen

Met betrekking tot de collectieve verhaalsmogelijkheden van consumenten – hetzij voor de
rechter, hetzij bij administratieve instanties – werd in 1998 een zeer belangrijk resultaat
behaald met de goedkeuring van Richtlijn 98/27/EG betreffende het doen staken van
inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen4.

Deze richtlijn is bedoeld om de collectieve consumentenbelangen te beschermen, niet voor
louter individuele gevallen. Hij stelt de “bevoegde instanties” (consumentenorganisaties en/of
openbare organen) voor het eerst in staat om op de ergste grensoverschrijdende inbreuken op
de communautaire wetgeving (en de nationale uitvoeringsmaatregelen) te reageren.

Het toepassingsgebied van deze richtlijn omvat het grootste deel van de bestaande
consumentenrichtlijnen. Wanneer de richtlijn eenmaal ten uitvoer is gelegd – de termijn loopt
tot eind 2000 – zal hij de bevoegde instanties van het ene land in staat stellen om een
procedure in te leiden in de lidstaat waar de inbreuk op de consumentenrichtlijnen – zoals
omgezet in de nationale wetgeving – is gebeurd en de collectieve consumentenbelangen zijn
geschaad.

Een dergelijk systeem kan op talloze manieren worden toegepast: het zij voldoende te denken
aan gevallen van goederen van slechte kwaliteit die door middel van communicatie op afstand
aan klanten in het buitenland worden verkocht, misleidende reclame die door een
buitenlandse televisiezender wordt uitgezonden of frauduleuze timesharingsystemen die aan
klanten in een ander land worden verkocht. Bij dergelijke onwettige toestanden met een
internationaal aspect wordt op het ogenblik misbruik gemaakt van de mogelijkheid om de
bron van illegale praktijken naar een ander land over te brengen, buiten het bereik van de
nationale overheden.

De Commissie is van mening dat deze maatregelen, zodra zij ten uitvoer zijn gelegd, op zijn
minst een gedeeltelijk afdoend antwoord – en effectieve middelen om nadelige situaties te
vermijden – zullen bieden op consumentenklachten die voortvloeien uit praktijken die een
inbreuk op de communautaire wetgeving vormen en de grenzen tussen de lidstaten
overschrijden.

4 PB L 166 van 11.06.1998, blz. 51.
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4.2 Individuele verhaalsmogelijkheden

De initiatieven van de Commissie met betrekking tot individuele verhaalsmogelijkheden zijn
vooral gericht op het verbeteren van de communicatie tussen de consumenten en het
bedrijfsleven, zodat de betrokken partijen bij een geschil gemakkelijker tot een minnelijke
schikking komen.

Dit is een constructieve benadering, aangezien zowel de consumenten als de bedrijven de aan
een traditionele rechtszaak verbonden vertraging, problemen en kosten liever vermijden,
zonder evenwel afbreuk te doen aan de consumentenrechten.

A) Het Europees klachtenformulier voor de consument

Naast de systemen op vrijwillige basis die op nationaal of lokaal niveau – en met sterk
wisselend succes – worden beheerd door beroeps- en consumentenorganisaties, heeft ook de
Commissie een bijdrage geleverd door een klachtenformulier voor de consument uit te
werken en in te voeren. Dit formulier moet de consument helpen bij het formuleren van zijn
eis. Het kan worden gebruikt door consumenten, bedrijven, consumentenverenigingen en
buitengerechtelijke organen voor de beslechting van consumentengeschillen.

Het formulier kan worden gebruikt ongeacht het bedrag in kwestie of de aard van het
consumentengeschil. Het gebruik ervan is niet verplicht: de betrokken partijen kunnen ook
van de gebruikelijke verhaalsmogelijkheden of een ander systeem op vrijwillige basis gebruik
maken. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, maakt het formulier het (door een
nauwkeurige omschrijving van het voorwerp en de modaliteiten van het geschil)
gemakkelijker om een buitengerechtelijke procedure in te leiden en/of formele stappen te
ondernemen.

Daar waar de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken is bedoeld om de collectieve
consumentenbelangen te behartigen, is het Europees klachtenformulier voor de consument
bedoeld om de afhandeling van individuele consumentenklachten gemakkelijker en efficiënter
te maken. Hoewel er op het ogenblik geen precieze statistieken beschikbaar zijn, tonen de
schattingen immers dat elk jaar honderdduizenden gevallen worden behandeld door
consumentenverenigingen en instanties. Veel andere gevallen worden helemaal niet
behandeld omdat de waarde van de goederen of diensten in kwestie niet opweegt tegen de
proceskosten.

Het Europees klachtenformulier voor de consument is ook bedoeld als een gemakkelijke en
goedkope manier om tot een minnelijke schikking te komen, niet alleen voor ontevreden
consumenten, maar ook voor bedrijven die geen juridische kosten willen maken en hun
reputatie niet willen laten aantasten door lange gerechtelijke procedures. Het formulier is in
alle talen van de EU beschikbaar, ook in elektronische vorm op de Europa-site van DG
SANCO op http://europa.eu.int/comm/dg24/.

Door het gebruik van het formulier te veralgemenen wordt het mogelijk om een inventaris op
te maken van de consumentengeschillen, wat een eerste stap vormt in de richting van een
uitvoerige monitoring van dit verschijnsel op Europees niveau.

Aangezien het formulier pas in 1998 is ingevoerd, is het nu nog te vroeg voor een grondige
beoordeling van de effectiviteit ervan. Een evaluatie van het nut en de effectiviteit van het
formulier is in 2000 gepland.
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B) De buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

In haar mededeling betreffende de buitengerechtelijke beslechting van
consumentengeschillen5 stelde de Commissie onder andere het volgende voor:

• de vereenvoudiging en verbetering van de gerechtelijke procedures;

• de verbetering van de communicatie tussen de consumenten en het bedrijfsleven;

• de hervorming van de buitengerechtelijke procedures voor de beslechting van
consumentengeschillen.

Naast de gebruikelijke gerechtelijke procedures bestaan in Europa tal van “buitengerechtelijke
methoden” voor het beslechten van consumentengeschillen (bv. procedures die gerechtelijke
procedures aanvullen of eraan voorafgaan, zoals bemiddeling of verzoening, en meer
alternatieve methoden, zoals arbitrage).

Al deze buitengerechtelijke systemen verschillen sterk in structuur en procedure. Juist
vanwege die verscheidenheid zijn ook de genomen besluiten zeer verschillend van aard.
Sommige zijn niet meer dan aanbevelingen, andere zijn alleen bindend voor het bedrijf, en
nog weer andere voor beide partijen.

Met het oog op de bescherming van de rechten van de consument is het belangrijk te weten in
hoeverre deze procedures soortgelijke garanties kunnen bieden als gerechtelijke procedures
(bv. de garantie van onafhankelijkheid en onpartijdigheid), terwijl tegelijk de wijze waarop ze
geschillen helpen oplossen verder wordt verbeterd.

In de aanbeveling in de mededeling van 30 maart 1998 wordt een aantal minimale garanties
opgesomd die de buitengerechtelijke organen voor het beslechten van consumentengeschillen
in de lidstaten hun gebruikers moeten bieden. Deze minimale garanties worden geformuleerd
als “principes” die buitengerechtelijke organen moeten eerbiedigen.

De naleving van de zeven principes (onafhankelijkheid, doorzichtigheid, hoor en wederhoor,
doeltreffendheid, wettigheid, vrijheid en vertegenwoordiging) door het orgaan moet de
gebruikers van het systeem (consumenten en bedrijven) de garantie bieden dat hun eisen in
wezen even “billijk” en zorgvuldig worden behandeld als door een gewone rechtbank.

Daarom beoogt de aanbeveling:

• het vertrouwen van de consument te vergroten door in een aanvaardbar
kwaliteitsniveau voor buitengerechtelijke procedures te voorzien;

• het wederzijdse vertrouwen tussen de bevoegde organen te bevorderen, opdat zij
doeltreffend samenwerken om de behandeling van grensoverschrijdende
consumentengeschillen te verbeteren.

De lidstaten moeten de Commissie gedetailleerde gegevens meedelen over de
buitengerechtelijke organen die aan de criteria van de aanbeveling voldoen. Deze gegevens
worden opgeslagen in een database die via de website van de Commissie op de Europa-server
vrij toegankelijk is.

5 COM(1998) 198 def. van 30.03.1998.
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Tot nu toe hebben 11 lidstaten de Commissie gegevens meegedeeld over de organen waarvan
zij menen dat zij de aanbeveling strikt naleven (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland,
Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk).

De Commissie is nu van plan ervoor te zorgen dat de organen die aan de criteria van de
aanbeveling voldoen, in een netwerk kunnen worden opgenomen. Er is een aantal stappen
ondernomen om voor deze problemen een oplossing te zoeken. In de eerste plaats is in
december 1998 een workshop over“Alternatieve regelingen voor consumentengeschillen in
de EU” georganiseerd. Daarop waren ongeveer 40 deskundigen inzake alternatieve
geschillenregelingen aanwezig, alsook verschillende organen die in aanmerking komen om bij
de Commissie te worden aangemeld. In de tweede plaats is in november 1999 in Lissabon
(Portugal) een conferentie gewijd aan de toekomstige samenwerking binnen een netwerk voor
de beslechting van grensoverschrijdende consumentengeschillen.

Verder zijn de volgende stappen ondernomen:

• een vergadering met de ambtenaren van de lidstaten die verantwoordelijk zijn
voor justitie en consumentenzaken op 17 januari 2000 in Brussel, waar de
Commissie haar plannen voor de oprichting van het netwerk (EBG-Net, zie
verderop, op het einde van hoofdstuk 6) heeft gepresenteerd;

• een conferentie die de Commissie in de loop van 2000 wil organiseren om alle
“aangemelde” organen samen te brengen.

Er zijn twee speciale publicaties gemaakt om consumenten die met een onbevredigende
situatie worden geconfronteerd, praktische tips te geven over hoe zij hun belangen kunnen
verdedigen door optimaal gebruik te maken van de verhaalsmogelijkheden, met name de
maatregelen op Europees niveau (onder andere de maatregelen inzake het klachtenformulier
en de buitengerechtelijke organen)6:

– De eerste publicatie, die is uitgewerkt in het kader van de communautaire acties
ter bevordering van de dialoog met de burgers en het bedrijfsleven in de interne
markt, heeft als titel “Uw rechten uitoefenen in de interne markt –
Verhaalsmogelijkheden” en wordt in de eerste helft van 2000 afgerond.

– De tweede publicatie,“Consumentengeschillen – De draad van Ariadne”7, is
opgesteld in het kader van de specifieke acties van de Commissie om de toegang
van de consumenten tot het gerecht te verbeteren.

Wat financiële diensten betreft, geschiedt de ontwikkeling van een Europees netwerk voor
consumentenklachten binnen het kader van de tenuitvoerlegging van de wetgeving ter zake.8

4.3 De rol van klachten bij de handhaving van de EU-consumentenwetgeving

In maart 1998 keurde de Commissie een document goed over de handhaving van de
consumentenwetgeving9. Dit document beoogde een algemeen beeld te geven van de situatie

6 Consumentengeschillen, OPOCE, ISBN 92-828-6021-3.
7 Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999, ISBN 92-828-6023-X.
8 Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten: een actieplan; COM(1999)232 van 11.05.1999.
9 Werkdocument van de Commissie over de handhaving van de Europese consumentenwetgeving;

SEC(1998)527 def. van 27.3.1998.
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met betrekking tot de handhaving van de EU-consumentenwetgeving en enkele ideeën voor
verbetering aan te dragen.

De term “handhaving” heeft een tweeledige betekenis:

– een tijdige en passende omzetting,

– een doeltreffende en correcte toepassing in de praktijk, wat ook afdoende
verhaalsmogelijkheden veronderstelt.

In het document wordt erop gewezen dat de Commissie weliswaar toezicht kan houden op de
omzetting aan de hand van de kennisgeving van de nationale maatregelen, maar dat het
toezicht op de daadwerkelijke toepassing veel steun en samenwerking van de lidstaten vereist,
niet alleen ten opzichte van de Commissie, maar ook onderling. Wanneer de Commissie
toereikende informatie ontvangt over een verkeerde omzetting van de consumentenrichtlijnen,
kan zij een inbreukprocedure inleiden tegen de lidstaten in kwestie. Dit gebeurd voornamelijk
naar aanleiding van klachten.10

5. INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN : SAMENWERKING IN HET KADER VAN HET

INTERNATIONAL MARKETING SUPERVISION NETWORK

Het International Marketing Supervision Network (IMSN) – of Réseau International de
Contrôle de la Commercialisation (RICC) – is in 1991 opgericht tijdens de conferentie
“Toezicht op de handelspraktijken” van de consumer enforcement bodies die op initiatief van
de Deense consumentenombudsman werd gehouden in Kopenhagen. Onder impuls van de
eerste voorzitter (het Verenigd Koninkrijk) werd het netwerk echter al snel uitgebreid met
landen zoals de VS, Nieuw-Zeeland, Japan en andere OESO-lidstaten. Het zou zich niet
bezighouden met productveiligheid, de prudentiële reglementering van financiële instellingen
of de schadeloosstelling van individuele consumenten.

De belangrijkste doelstelling van dit vrijwillige en informele netwerk is de verbetering van de
samenwerking tussen de verschillende landen om illegale handelspraktijken met betrekking
tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en diensten een halt toe te roepen en te
voorkomen, en de uitwisseling van nuttige informatie om voor een beter wederzijds begrip te
zorgen.

Bij de voorbereiding van het werkdocument over “De handhaving van de Europese
consumentenwetgeving” werd de Commissie geconfronteerd met het feit dat er inzake
“andere dan veiligheidsaspecten” geen regelmatige informatie beschikbaar is over een
mogelijke follow-up van de toepassing in de praktijk van de in nationale wetten omgezette
EU-richtlijnen. Daarom heeft de Commissie de werking van het IMSN onderzocht en is zij tot
de bevinding gekomen dat dit instrument, met de nodige aanvullingen en/of wijzigingen en
mits de lidstaten akkoord gingen, kon bijdragen aan een betere handhaving van de “andere
dan veiligheidsaspecten” van de EU-consumentenwetgeving.

10 Voor de sectoren van de commerciële communicatie die op het ogenblik niet aan Europese harmonisatie
onderworpen zijn en waarin de nationale wetgevingen sterk verschillen, heeft de Commissie een werkgroep
van deskundigen uit de lidstaten opgericht. De werkgroep heeft gewezen op de noodzaak om de
verhaalsmogelijkheden bij grensoverschrijdende klachten in verband met commerciële communicatie verder
te verbeteren. Op verzoek van de deskundigen verzamelt de Commissie op het ogenblik aan de hand van een
vragenlijst gegevens over de wijze waarop grensoverschrijdende klachten op dit gebied worden behandeld
door de gerechtelijke, administratieve en buitengerechtelijke organen.
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Daarop besloten de Europese leden van het netwerk op de wereldconferentie van het netwerk
op 25 maart 1999 in Brugge een subgroepIMSN Europeop te richten, die vooral tot doel had
de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot de toepassing van de
geharmoniseerde wetgeving tussen de leden te bevorderen. De eerste vergadering van de
subgroep werd op 12 en 13 september in Oslo gehouden.

De technische instrumenten waarmee de subgroep de uitwisseling van informatie (over
specifieke problemen of optimale praktijken) tussen de leden kan verbeteren, worden
ontwikkeld door de Commissie en worden tegen het einde van het jaar ter beschikking van de
Europese groep gesteld. Het gaat met name om een systeem voor de uitwisseling van
elektronische berichten en een beperkt toegankelijke database waarin de uitgewisselde
informatie wordt opgeslagen.

De doelstellingen en het reglement van orde van IMSN-Europe kunnen als volgt worden
samengevat:

• De versterking en verbetering van de samenwerking en de systematische
uitwisseling van informatie tussen de leden met het oog op een meer effectieve
handhaving van de Europese consumentenwetgeving (met uitzondering van de
wetgeving inzake gezondheids- en veiligheidsaspecten);

• De bespreking, de uitwisseling van gedachten en het zoeken van
gemeenschappelijke oplossingen voor problemen in verband met de handhaving
van de Europese consumentenwetgeving (met uitzondering van de wetgeving
inzake gezondheids- en veiligheidsaspecten);

• De activiteiten blijven beperkt tot kwesties met een duidelijke Europese dimensie;

• De leden doen al het mogelijke om een optimaal gebruik van het netwerk en de
samenwerkingsinstrumenten die het biedt, mogelijk te maken (zesmaandelijkse
vergaderingen, informatie-uitwisselingssysteem, database);

• De leden trachten voor zover mogelijk samen te werken met de bevoegde organen
op regionaal en lokaal niveau in hun land om relevante informatie te verzamelen
en aanIMSN-Europedoor te spelen.

6. CONCLUSIES EN TOEKOMSTIGE INITIATIEVEN

Aan de hand van de beschikbare gegevens kan slechts een voorlopig beeld van de situatie van
de consumentenklachten worden geschetst. Dit verslag probeert een zo precies mogelijk
antwoord te bieden op het verzoek in de twee richtlijnen in kwestie, maar is gebaseerd op
informatie uit verscheidene bronnen en daarom onvermijdelijk fragmentarisch, aangezien het
moet worden ingediend alvorens alle lidstaten de richtlijnen in kwestie hebben omgezet. In
het verslag kan met name geen rekening worden gehouden met eventuele problemen bij de
werking in de praktijk van het door Richtlijnen 97/7/EG en 97/55/EG ingevoerde wetgevende
kader inzake op afstand gesloten contracten en vergelijkende reclame.

In het licht van de hierboven beschreven feitelijke en wettelijke situatie maakt de Commissie
de volgende overwegingen.
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• Het begrip “consumentenklachten” omvat een uiteenlopende reeks situaties die
worden gekenmerkt door de ontevredenheid van de consument over goederen,
diensten, service, de bedingen en voorwaarden in de overeenkomst, de prijs, de
kwaliteit, de garanties, de werking van het product, de gebruiksaanwijzing, de
veiligheid, de conformiteit met de normen, de levering, de
terugnamevoorwaarden, enz.;

• Voor bijna alle consumentenklachten bestaan verhaalsmogelijkheden. Deze
worden vastgesteld door de nationale wetgeving en worden in sommige gevallen
aangevuld door systemen op vrijwillige basis. Toch aarzelen de consumenten
vaak om van de verhaalsmogelijkheden gebruik te maken omdat ze over
onvoldoende informatie en advies beschikken over hoe ze hun problemen moeten
aanpakken en geen zekerheid hebben over de duur, de kosten en de effectiviteit
van de beschikbare procedures.

Zowel bij grensoverschrijdende als bij louter binnenlandse klachten doen de gewoonlijke
problemen met de toegang van de consument tot het gerecht (afstand, kosten, juridische
obstakels, enz.) afbreuk aan de doeltreffendheid van het systeem. Een gedetailleerde analyse
van deze moeilijkheden – aan de hand van een ad-hocstudie – is te vinden in het Groenboek
over verhaalsmogelijkheden en geschillenbeslechting (COM(1993) 576).

Deze situatie wordt erkend in artikel 11, lid 4, van Richtlijn 97/7/EG over verkoop op afstand,
waarin voor de lidstaten de mogelijkheid wordt opengelaten dat “het aan onafhankelijke
instanties toevertrouwde vrijwillige toezicht op de naleving van de bepalingen van deze
richtlijnen en het beroep op dergelijke instanties voor de oplossing van geschillen worden
toegevoegd aan de middelen waarin de lidstaten dienen te voorzien om de bepalingen van
deze richtlijn te doen naleven.”;

• Vanuit een Europees oogpunt moet voldoende rekening worden gehouden met het
complementaire karakter van het Europese consumentenbeleid en de eigen
beleidsvormen en initiatieven van de lidstaten. Verder kunnen de effectieve
verhaalsmogelijkheden voor consumentenklachten in de toekomst worden
verbeterd door de mogelijkheden die Titel IV (artikelen 61 tot 69) van het EG-
verdrag (zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam) biedt, waarin wordt
voorzien in “maatregelen op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke
zaken” (artikel 61, onder c)) en “de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met inbegrip van beslissingen in
buitengerechtelijke zaken” (artikel 65, onder a)).

Gezien dit wettelijk kader en de daaruit voortvloeiende verdeling van de
verantwoordelijkheden, meent de Commissie dat het meeste aandacht moet worden besteed
aan:

– het uit de weg ruimen van de belemmeringen voor grensoverschrijdende klachten;

– de bevordering van de totstandbrenging van een geschikt regelgevend kader voor
de behandeling van consumentenklachten in de huidige omstandigheden van de
informatiemaatschappij, met name wanneer het gaat om overeenkomsten met
bedrijven buiten het land waar de consument woont;

– het opnieuw bekijken van de bestaande consumentenwetgeving om te bepalen of
bijkomende regelgeving nodig is. Daarmee gaat de Commissie in op de Resolutie
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van de Raad van 19 januari 1999 betreffende de consumentendimensie van de
informatiemaatschappij11, waarin de Commissie wordt verzocht bij het Europees
Parlement en de Raad een verslag en, indien nodig, voorstellen in te dienen.

Wat betreft het uit de weg ruimen van belemmeringen voor klachten met betrekking tot
collectieve consumentenbelangen is een belangrijke stap vooruit gezet met de goedkeuring
van Richtlijn 98/27/EG betreffende het doen staken van inbreuken. Als deze richtlijn eenmaal
is omgezet, kunnen consumentenorganisaties en lichamen met de status van “bevoegde
instantie” een geding aanspannen in het rechtsgebied van de lidstaat waar de inbreuk op de
consumentenwetgeving (de EU-richtlijnen en de nationale uitvoeringsmaatregelen) zijn
oorsprong vindt.

Wat individuele consumentenklachten betreft – d.w.z. in gevallen waar het niet om collectieve
consumentenbelangen gaat – zouden de verhaalsmogelijkheden bij grensoverschrijdende
transacties geleidelijk moeten verbeteren door:

• de toepassing van de principes zoals bedoeld in de Aanbeveling van de
Commissie nr. 98/257 betreffende de principes die van toepassing zijn op de
organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van
consumentengeschillen. De Commissie zal in 2000 een beoordelingsverslag
indienen over de reële impact van deze principes;

• het toenemende gebruik van het Europees klachtenformulier voor de consument
dat is ingevoerd bij de mededeling van de Commissie van 1998 (COM(1998) 198)
en waarvan de relevantie en de impact als proefproject in 2000 zullen worden
beoordeeld;

Daarnaast zal de effectiviteit van zowel de individuele als de collectieve consumentenklachten
ook worden vergroot door de volgende begeleidende maatregelen:

• de verduidelijking van de internationale privaatrechtelijke bepalingen die van
toepassing zijn op overeenkomsten met de consument. De belangrijkste
initiatieven zijn de herziening en bijwerking van het Verdrag van Brussel van
196812 en het Verdrag van Lugano van 198813 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen, tussen de EU-lidstaten en
de EVA-landen. In dit opzicht zou met name het voorstel voor een verordening
om het Verdrag van Brussel in de communautaire wetgeving op te nemen14 het
mogelijk moeten maken om vooruitgang te boeken. Dit voorstel vormt een eerste,
belangrijke stap in de richting van een grensoverschrijdende justitiële
samenwerking binnen het kader van de communautaire wetgeving en duidt
tegelijk op de mogelijkheden voor effectieve maatregelen op EU-niveau krachtens
artikelen 61 tot 69 van het EG-verdrag.

• de bevordering van een samenhangende reeks principes ter bescherming van de
consument op internationaal niveau, om meer vertrouwen te wekken bij de
consument en hem profijt te laten trekken van de groeiende wereldwijde markt.

11 PB C 23 van 28.01.1999, blz. 1.
12 PB C 27 van 26.01.1998 (geconsolideerde versie die rekening houdt met de toetreding van Oostenrijk,

Finland en Zweden).
13 PB L 319 van 25.11.1988.
14 COM(1999) 348 def. van 14.07.1999.
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Na de goedkeuring van een aanbeveling voor richtsnoeren voor consumentenbescherming in
de elektronische handel door de OESO15 is de Commissie van plan de onderschrijving van de
principes die aan de OESO-richtsnoeren ten grondslag liggen, te propageren op alle
desbetreffende internationale fora en bij bilaterale onderhandelingen over consumentenzaken
met derde landen.

In het Actieplan voor het consumentenbeleid 1999-200116 kondigde de Commissie aan dat zij
zal nagaan hoe het klachtenformulier voor de consument in de praktijk wordt gebruikt en dat
zij deze ervaring, samen met de gegevens uit de databases van de organen voor de
buitengerechtelijke beslechting van geschillen zal gebruiken om vast te stellen of er
bijkomende maatregelen nodig zijn om de toegang van individuele consumenten tot het
gerecht te vergemakkelijken. In dit verband wil de Commissie ook maatregelen treffen om de
procedure voor internationale geschillen over kleine bedragen te verbeteren en zal zij
nadenken over een Europese consumentenombudsman die bevoegd zou zijn voor
grensoverschrijdende klachten.

Het gebrek aan vergelijkbare gegevens maakt elke poging om de effectiviteit van de systemen
voor de behandeling van klachten te beoordelen bijzonder moeilijk. Aangezien klachten een
belangrijk uitgangspunt vormen voor de handhaving en de beleidsvorming, is dit een echte
hinderpaal voor het consumentenbeleid in de Gemeenschap. Daarom zijn de diensten van de
Commissie van plan de haalbaarheid te bestuderen van een initiatief om een
gemeenschappelijke basis voor de classificatie van consumentenklachten in te voeren. Een
dergelijke maatregel veronderstelt een nauwe samenwerking tussen het Europees Bureau voor
de Statistiek, de Euro Info Centra en alle overheidsinstellingen, organen en organisaties die
consumentenklachten ontvangen. Het is niet de bedoeling dat deze organen nieuwe gegevens
verzamelen, maar dat zij, in zoverre zij toch al klachten registreren, dat volgens
gemeenschappelijke richtsnoeren doen en regelmatig gegevens naar de Commissie
doorsturen. Deze richtsnoeren zouden niet verplicht zijn, maar alle organisaties zouden er
belang bij hebben ze te volgen om zo meer zeg te hebben in de beleidsvorming van de EU. Er
zal in het bijzonder worden overwogen of het Europees klachtenformulier voor de consument
kan worden gebruikt om consumentenklachten in te delen en gemakkelijker te controleren.

Tenslotte wil de Commissie de situatie met betrekking tot consumentenklachten van nabij
blijven volgen in het kader van haar werkzaamheden inzake de toegang van de consument tot
het gerecht. Om bij de tenuitvoerlegging van Richtlijnen 97/7/EG en 98/27/EG een goede
follow-up door het Europees Parlement en de Raad mogelijk te maken, wil de Commissie in
verdere verslagen en wetgevingsvoorstellen, in het regelgevend kader voor de elektronische
handel17 en de verkoop op afstand van financiële diensten18 en in andere desbetreffende

15 Goedgekeurd op 9 december 1999.
16 Mededeling van de Commissie COM(1998) 696 def. van 1.12.1998.
17 Gewijzigd voorstel van de Commissie (na eerste lezing door het Europees Parlement) voor een richtlijn van

het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in
de interne markt: COM(1999) 427 def. van 17.08.99. Aangezien de elektronische handel de meest verspreide
vorm van het sluiten van contracten alsook een bron van bezorgdheid voor de consumenten op afstand lijkt te
worden, omvat het voorstel van de Commissie bepalingen betreffende gedragscodes, buitengerechtelijke
beslechting, en de toevoeging van inbreuken op de bepalingen van de richtlijn aan de gevallen die de
procedure voor het doen staken van inbreuken in gang kunnen zetten overeenkomstig Richtlijn 98/27/EG.

18 Gewijzigd voorstel betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten: COM(1999)
385 def. van 23.07.99. Hierin worden specifieke regelingen voorgesteld voor sancties,
verhaalsmogelijkheden en vooral het leggen van de bewijslast betreffende de verplichting om de consument
te informeren en de instemming van de consument met de afsluiting van het contract bij de leverancier,
aangezien contractvoorwaarden die de bewijslast bij de consument leggen door Richtlijn 93/13/EEC (PB L
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communautaire wetgeving een bijzondere aandacht aan consumentenklachten besteden,
rekening houdend met de resultaten van de aan de gang zijnde herziening van de
consumentenwetgeving op het gebied van de informatiemaatschappij.

Toekomstige initiatieven

Het werkprogramma van de Commissie voor 2000 omvat de volgende acties:

– Werkdocument van de Commissie over de recuperatie van gerechtskosten en
advocatenhonoraria. Eén van de belemmeringen voor de toegang van de
consument tot het gerecht is de wanverhouding tussen de gerechtskosten en de
geëiste schadevergoeding. Indien de consument alle betaalde kosten kan
recupereren wanneer hij zijn zaak wint, dan wordt de drempel sterk verlaagd. De
lidstaten hebben voor sterk uiteenlopende oplossingen voor dit probleem gekozen:
in het werkdocument zal hierover verslag worden uitgebracht om een brede
publieke discussie over dit onderwerp op gang te brengen.

– Werkdocument van de Commissie over de stand van de tenuitvoerlegging van
Richtlijn 98/27/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de
bescherming van de consumentenbelangen. Richtlijn 98/27/EG geeft de
consumentenorganisaties (of openbare lichamen die met de bescherming van de
consumentenbelangen zijn belast) het recht om een geding aan te spannen om
inbreuken tegen de bepalingen van een aantal consumentenrichtlijnen te doen
staken. In grensoverschrijdende gevallen kan de rechtsvordering worden ingesteld
voor de rechtbank van het land waar het bedrijf is gevestigd.

– Werkdocument van de Commissie over de oprichting van een Europees netwerk
van organen voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
In 1998 keurde de Commissie Aanbeveling nr. 257/98 goed betreffende de
principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de
buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Sindsdien hebben de
lidstaten de Commissie in kennis gesteld van hun respectieve nationale organen
die deze principes toepassen. Nu moet verder de basis worden gelegd voor de
oprichting van een netwerk tussen deze organen, om de beslechting van
grensoverschrijdende geschillen te vergemakkelijken. Wat de financiële sector
betreft, zal de Commissie later in 2000 verslag uitbrengen over de oprichting van
een netwerk van buitengerechtelijke regelingen, in het kader van een mededeling
over elektronische handel en financiële diensten.

– Werkdocument van de Commissie over de collectieve vertegenwoordiging van
consumenten in burgerlijke rechtszaken (groepsprocessen). In dit werkdocument
zal verslag worden uitgebracht over in hoeverre de huidige nationale wetgevingen
het mogelijk maken om groepsprocessen te voeren namens een groep
consumenten die dezelfde soort schade hebben geleden; het moet een brede
publieke discussie over dit onderwerp op gang brengen.

95 van 21.04.1993) betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten als oneerlijke bedingen
worden beschouwd.
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BIJLAGE

1. GEGEVENS AFKOMSTIG VAN DE NATIONALE OVERHEDEN

A) Op afstand gesloten overeenkomsten

Oostenrijk

De Oostenrijkse bondskanselarij (Bundeskanzleramt) wijst erop dat volgens het bureau voor
consumentenzaken slechts een klein deel van de beschikbare gegevens statistisch
controleerbaar is. De centra voor consumentenadvies behandelen een groot aantal klachten
per telefoon en deze gevallen zijn, op een paar uitzonderingen na, niet statistisch
gedocumenteerd.

Totaal aantal klachten in Oostenrijk:

– 1996: 3.565

– 1997: 4.829

– 1998: 5.149

Voornaamste gebieden waarmee de klachten verband houden:

Loterijen

– 1996: 705

– 1997: 989

– 1998: 1.210

De meeste klachten houden verband met loterijen. Het aantal klachten stijgt snel, hoewel op
1.10.1999 een wet van kracht werd die het bedrieglijk beloven van prijzen strafbaar stelt.

Niet-gevraagde leveringen

– 1996: 223

– 1997: 245

– 1998: 281

Problemen met niet-gevraagde leveringen – vooral in gevallen waar de identiteit van de
persoon die per telefoon bestelt niet zorgvuldig wordt nagegaan – zorgen voor steeds meer
klachten van consumenten.

"Cold calling" (met name voor verzekerings- en investeringsproducten)

"Cold calling" is het ongevraagd opbellen van consumenten die zich er maar gedeeltelijk of
helemaal niet van bewust zijn dat het om een commercieel contact gaat. Hoewel deze praktijk,
binnen zekere grenzen (meer bepaald met betrekking tot de opt in- en opt out-bepalingen in
Richtlijnen 97/7/EG en 97/66/EG) wettig kan zijn, zijn potentiële klanten vaak niet op hun
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hoede (“cold”) en kunnen handige bellers hun vertrouwen winnen en misbruik maken van de
situatie door hen ertoe te overhalen zware financiële verbintenissen of andere oneerlijke
overeenkomsten aan te gaan waarvoor ze in normale omstandigheden niet zouden hebben
getekend.

– 1996: 135

– 1997: 157

– 1998: 170

Goederen met gebreken/onvolledige bestellingen

– 1996: 287

– 1997: 304

– 1998: 322

Het gaat meestal om goederen die helemaal niet, te laat of slechts gedeeltelijk worden
geleverd. Wanneer goederen gebreken vertonen, is het vaak niet gemakkelijk om het
probleem opgelost te krijgen.

Incasso

– 1996: 382

– 1997: 409

– 1998: 427

De voornaamste problemen in verband met incasso zijn achterstallige betalingen bij
huurkoopcontracten en onduidelijke, soms astronomisch hoge interestvoeten. Bovendien is de
vordering vaak niet gespecificeerd.

Met betrekking tot de handhaving van de consumentenrechten wijst de Oostenrijkse overheid
erop dat een deel van de klachten via de consumentenverenigingen werd beslecht. Slechts een
klein percentage van de eisers stapt naar de rechtbank (wat het gebrek aan volledige gegevens
verklaart).

België

In België is de verkoop op afstand geregeld door de wet op de handelspraktijken19 (artikelen
77 tot 83) zoals gewijzigd bij de wet van 25 mei 1999 die Richtlijn 97/7/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op
afstand gesloten overeenkomsten omzet. Uit de statistieken van de economische inspectie
blijkt dat er, gezien de recente inwerkingtreding van de nationale wet, weinig inbreuken tegen
bovengenoemde maatregelen zijn vastgesteld. In 1998 werden bijvoorbeeld slechts 3 zaken
voor de rechtbank gebracht wegens inbreuk op artikel 77 (financiële diensten) en slecht 5 in
de periode van 1.1.1999 tot 20.9.1999.

19 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument -
Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
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Uit de gegevens van de Belgische overheid blijkt dat in 1998 achttien zaken voor de
rechtbank werden gebracht en tien in de periode van 1.1.1999 tot 20.9.1999. Al deze zaken
betroffen consumentenkrediet.

Denemarken

Aantal klachten in Denemarken in de laatste drie jaar

Denemarken heeft geen centraal register voor klachten over verkoop op afstand. Dergelijke
zaken kunnen niet van andere juridische statistieken worden gescheiden. In de laatste drie jaar
heeft de Commissie consumentenklachten (Forbrugerklagenævnet)echter de volgende
burgerlijke rechtszaken met betrekking tot verkoop op afstand geregistreerd:

17 klachten in 1997;

25 klachten in 1998;

11 klachten in 1999 (tot augustus 1999).

In dit verband wees de Deense overheid erop dat de definitie van “verkoop op afstand” in de
Deense wet op consumentenovereenkomsten (Lov om visse forbrugeraftaler) niet van
toepassing is op dienstverlening. De wet houdt ook een algemeen verbod in op verkoop per
telefoon (ongevraagde telefoontjes met het oog op het verkopen van goederen en diensten).

De bevoegdheden van de Commissie consumentenklachten zijn beperkt: klachten over
bepaalde sectoren behoren namelijk niet tot zijn bevoegdheid. De bevoegdheid van de
commissie is ook beperkt tot diensten met een kostprijs tussen DKK 500 en 24 000. Er kan
worden verondersteld dat sommige klachten over verkoop op afstand wegens deze drempel
niet aan de raad zijn gemeld.

Klachten over verkoop per telefoon kunnen ook worden ingediend bij de
consumentenombudsman (Forbrugerombudsmanden), die verantwoordelijk is voor het
toezicht op de naleving van de publiekrechtelijke bepalingen op dat gebied. Door de manier
waarop klachten bij de consumentenombudsman worden ingediend, is het niet mogelijk na te
gaan welke op verkoop op afstand betrekking hebben. Daarom kon ook geen informatie
verstrekt worden over het aantal van deze klachten.

Redenen voor de klachten en voornaamste probleemgebieden

Uit de ervaring van de Deense Commissie consumentenklachten blijkt dat burgerlijke
geschillen gewoonlijk betrekking hebben op onjuiste of misleidende informatie in
reclamemateriaal of problemen met het recht om een overeenkomst in een bepaalde sector te
annuleren.

De bij de consumentenombudsman ingediende klachten gaan gewoonlijk over misleidende
reclame en/of problemen om bedrijven die op afstand verkopen, te contacteren. Het
voornaamste probleemgebied is verkoop op afstand via internet.

Organen voor de behandeling van consumentenklachten

Voor burgerlijke geschillen over verkoop op afstand (die aan de Commissie
consumentenklachten kunnen worden voorgelegd) kan de commissie uitzonderingen op de
bovengenoemde drempel van DKK 500 toestaan. Van deze discretionaire bevoegdheid kan
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gebruikt worden gemaakt na een groot aantal klachten over een firma met een slechte
reputatie of om een principezaak te beslechten. Deze bevoegdheid werd met name gebruikt na
een groot aantal klachten tegen een bepaalde firma die “telefoonseks” en andere diensten op
internet aanbood en waartegen de bevoegde overheidsinstantie maatregelen neemt. (Deze
klachten zijn niet geregistreerd onder “verkoop op afstand” omdat zij in Denemarken niet
onder de huidige definitie van dit begrip vallen).

Krachtens de wet tot instelling van de Commissie consumentenklachten (Lov om
Forbrugerklagenævnet)kan de commissie privé-klachtencommissies of beroepscommissies
in bepaalde sectoren een officiële goedkeuring geven.

De Commissie consumentenklachten heeft privé-klachtencommissies- en beroepsorganen
goedgekeurd in de volgende sectoren: bouw, onroerend goed, verzekeringen, hotelwezen,
catering, toerisme, isolatie, rijscholen, financiële instellingen, hypotheekleningen en reizen.

Zoals reeds vermeld kunnen klachten over verkoop op afstand ook tot de
consumentenombudsman worden gericht, die krachtens de marketingwet
(Markedsføringsloven) rechtstreekse maatregelen ter zake kan treffen.

Indien een aantal consumenten een gelijkaardige eis tot schadevergoeding indienen wegens
een inbreuk tegen de marketingwet, kan de consumentenombudsman deze ook op verzoek
bundelen om een groepsgeding voor de rechter te brengen.

Finland

De informatiebronnen van de Finse overheid zijn de gemeentelijke consumentenadviseurs, het
nationale consumentenagentschap, de commissie consumentenklachten, de Finse
consumentenbond en de consumentenorganisatieKuluttajat Konsumenterna ry.

De Finse overheid wees erop dat de resultaten van het onderzoek als indicatief moeten
worden beschouwd. Er was met name geen uitsplitsing van de grensoverschrijdende gevallen
beschikbaar.

Verkoop op afstand:

De klachten die de gemeentelijke consumentenadviseurs ontvangen gaan meestal over
postorderverkoop. De probleemgebieden zijn vooral beschadigde en/of onvolledige
leveringen, niet-conforme goederen en het uitblijven van terugbetaling. In een beperkt aantal
gevallen worden de klachten doorgestuurd naar de consumentenombudsman. De meeste
gevallen worden opgelost op het niveau van de consumentenadviseur.

Het nationale consumentenagentschap onderzocht 21 gevallen in 1997, 36 in 1998 en 213 in
1999 (tot 30 september 1999). Het ging meestal om postorderverkoop en verkoop via internet.
De sterke stijging van het aantal klachten in 1999 vloeit voort uit op Finland gerichte
buitenlandse reclamecampagnes in 1998. Deze reclames bleken een inbreuk op de Finse wet
voor consumentenbescherming te vormen.

De commissie consumentenklachten behandelde in 1997 120 klachten over postorderverkoop;
in 1998 waren er 88 gevallen en in 1999 (tot 30 september) 87. De meeste problemen hielden
verband met de terugname van goederen. Eén geval betrof de verkoop van diensten aan
minderjarigen via internet.



21

Een groot deel (ongeveer een derde) van de aan de commissie gerichte klachten over huis-
aan-huisverkoop –120 gevallen in 1997, 88 in 1998 en 87 in 1999 (tot 30 september 1999) –
betrof eigenlijk verkoop op afstand. De probleemgebieden bleken het annulerings- en
terugnamebeleid, terugbetaling en defecte producten.

De Finse consumentenbond ontving zowel in 1997 als in 1998 50 klachten over verkoop op
afstand. Het totale aantal voor 1999 wordt op 50 tot 100 gevallen geschat. Het gaat vooral om
problemen met (oneerlijke) bedingingen in overeenkomsten, het terugnamebeleid en late
leveringen.

Het totale aantal klachten over verkoop op afstand wordt door de Finse overheid geschat op
ongeveer 315 gevallen in 1997, 345 in 1998 en 570 in 1999.

Duitsland

Het Ministerie van Justitie(Bundesministerium der Justiz)laat weten dat de wet op oneerlijke
concurrentie (§13) en de wet op de algemene handelsvoorwaarden (§13) de consumenten in
staat stellen gerechtelijke stappen te ondernemen. De federale regering is niet op de hoogte
van consumentenklachten. Er zijn geen statistische gegevens beschikbaar.

Griekenland

De Griekse overheid meldt de volgende consumentenklachten over verkoop op afstand:

Aard van de klacht 1997 1998 199920

Misleidende reclame 26 29 66

Oneerlijke reclame 16 29 4

Geen terugbetaling na opzegging van de overeenkomst * * 10

Facturering van ongevraagde leveringen * * 8

Betaling van de verzendingskosten * 3 4

Verzwijging van het recht tot opzeggen van de
consument

* * 6

Andere * * 2

(*) Geen gegevens beschikbaar

De klachten worden op drie wijzen behandeld:

– Buitengerechtelijke procedure via arbitragecomités die in alle prefecturen bestaan,

– Rechtszaken,

20 Mondelinge en schriftelijke procedures.
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– Administratieve sancties, die gaan van een boete van GDR 20 000 (recidivisten
kunnen hogere boetes krijgen) tot de schrapping van het bedrijf uit de registers
van het bevoegde overheidsdepartement en sluiting.

Twee bedrijven zijn uit het register geschrapt en twee andere hebben geen toestemming
gekregen om met verkopen te beginnen.

Ierland

Het Ministerie van Ondernemingen, handel en werkgelegenheid verstrekte de volgende
gegevens van deAdvertising Standards Authority of Ireland(ASAI – overheidsinstantie voor
reclamenormen):

Jaar Consumentenklachten over
verkoop op afstand

1996 5

1997 2

1998 1

1999
(8
maanden)

4

Er moet rekening mee worden gehouden dat de ASAI weinig klachten over verkoop op
afstand of direct mail ontvangt. De ASAI verwacht echter dat dit aspect van zijn werk aan
belang zal winnen aangezien het fenomeen zelf in Ierland aan belang wint, in het bijzonder
direct mail.

Luxemburg

De Luxemburgse overheid verstrekte gegevens van hetEuroguichet-Consommateur de
l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC/Euroguichet)(Euro Info Center van de
Luxemburgse consumentenbond), het gebruikelijke contactpunt voor de consumenten inzake
grensoverschrijdende kwesties.

Voor de ULC/Euroguichetomvat verkoop op afstand alle verkoopsovereenkomsten die
zonder fysiek contact tussen de leverancier en de klant worde aangegaan en uitgevoerd (deze
definitie omvat het gebruik van telefoon, televisie, minitel (in Frankrijk) en
internettechnologie).

Op deze wijze werden 271 gevallen opgetekend in 1997, 332 in 1998 en 153 tot 30 juni 1999.
Aangezien in deze cijfers ook huis-aan-huisverkoop en promotie-uitstappen (Kaffeefahrten)
zijn begrepen, die 10 tot 15% van de gevallen vertegenwoordigen, schat deULC/Euroguichet
dat het totale aantal gevallen in overeenstemming met bovengenoemde definitie
dienovereenkomstig moet worden verminderd.

De meeste problemen kunnen doeltreffend worden opgelost met behulp van de Luxemburgse
wetgeving, die een afdoende bescherming biedt tegen de meest voorkomende problemen
zoals niet-conforme goederen, overschrijvingskosten, fouten bij facturering per kaart, BTW-
tarieven, goederen met gebreken, niet-gevraagde leveringen en garanties.



23

Nederland

De informatiebronnen van de Nederlandse overheid zijn de Consumentenbond, de Stichting
reclame code en de Stichting geschillencommissies consumentenzaken; binnen deze laatste
behandelen twee geschillencommissies – de Geschillencommissie thuiswinkel en de
Geschillencommissie reizen klachten over verkoop op afstand.

De Nederlandse overheid wees erop dat de gegevens van bovengenoemde bronnen niet
voldoende gedetailleerd zijn om de grensoverschrijdende klachten te onderscheiden, en dat
geen informatie beschikbaar was over klachten die tot een burgerlijke rechtszaak hebben
geleid.

Klachten over verkoop op afstand, 1996-1998:

Bij de Geschillencommissie thuiswinkel:

In 1996 (het jaar waarin de commissie werd ingesteld en met zijn werkzaamheden is
begonnen) zijn 12 zaken voorgelegd;

In 1997 is 7 maal uitspraak gedaan (het totale aantal voorgelegde zaken in 1997 is niet
bekend);

In 1998 zijn 81 zaken voorgelegd.

In deze zaken gaat het meestal om niet-conforme producten, niet-levering (met name van
huishoudapparatuur en elektrische toestellen), herstellingen en onderhoud.

Bij de Geschillencommissie reizen:

In 1997 heeft de commissie in 908 zaken uitspraak gedaan (het totale aantal zaken is niet
bekend); 5 daarvan betroffen op afstand afgesloten reisovereenkomsten. In 1998 werden 2707
klachten ingediend en werd 1227 maal uitspraak gedaan; in 2 zaken ging het om verkoop op
afstand van reizen.

Deze zaken betroffen vooral bedingen in de overeenkomsten, verkeerde boekingen,
onduidelijke informatie, de kwaliteit van de accommodatie en veranderingen van reisroute.

Bij de Stichting reclame code:

Geen gegevens beschikbaar.

Bij de Consumentenbond:

De Consumentenbond ontvangt ongeveer honderd klachten per jaar over niet-
grensoverschrijdende verkoop op afstand. Aangezien veel zaken op reclame betrekking
hebben, worden deze ook door de Stichting reclame code behandeld.

In deze zaken ging het meestal om reclame voor sweepstakes met verkoop op afstand en de
kwaliteit van goederen of diensten.

Bij het Ministerie van Economische Zaken:

Het Ministerie ontvangt per jaar ongeveer vijf grensoverschrijdende klachten (vooral uit
België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) over verkoop op afstand. Deze zaken worden
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doorgestuurd naar de Stichting reclame code en/of deEuropean Advertising Standards
Alliance.

In deze zaken gaat het om kwesties zoals de vermeende verkeerde voorstelling van de
sweepstakes in reclameboodschappen en om niet of slechts gedeeltelijk geleverde goederen
en/of diensten.

Spanje

Het Instituto Nacional del Consumo(INC – nationaal instituut voor consumentenzaken), een
overheidsagentschap dat afhangt van het Ministerie van Volksgezondheid en
Consumentenzaken, heeft de volgende cijfers over klachten over verkoop op afstand
meegedeeld (gegevens afkomstig van de regionale overheden –Comunidades Autónomas21–
en consumentenorganisaties) :

– 1997: 2.366

– 1998: 2.786

– 1999: 652 (januari-september 1999)

Voornaamste onderwerpen van de klachten

– Contractbreuk,

– Weigering om goederen te vervangen,

– Goederen met gebreken,

– Misleidende reclame,

– Misleidende handelsreclame,

– Weigering van bedenktijd,

– Onregelmatigheden in verband met de prijs,

– Slechte kwaliteit van de goederen,

– Te late levering,

– Niet geleverde goederen,

– Slechte en onvolledige informatie over goederen, prijzen en bedenktermijnen,

– Gebrek aan informatie over de identiteit van de leverancier,

– Oplegging van bedingen die de consumentenrechten beperken,

21 In Spanje worden consumentenzaken beheerd door de regionale regeringen, die een eigen bevoegdheid voor
consumentenbeleid hebben, waaronder klachtenbureaus.
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– Opname van persoonsgegevens in databases en op lijsten zonder de voorafgaande
toestemming van de persoon in kwestie.

Voor de behandeling van de consumentenklachten worden de volgende systemen gebruikt:

– Doorsturen van het dossier naar het bevoegde agentschap,

– Inleiding van de procedure door het agentschap waar de klacht is neergelegd,

– Bemiddeling,

– Afwijzing van de klacht wegens gebrek aan bewijs, of intrekking van de klacht,

– Inleiding van de arbitrageprocedure (wanneer het bedrijf lid is van het
arbitragesysteem),

– Voorlegging van de zaak aan het gerecht (komt zelden voor).

Zweden

De Zweedse nationale klachtencommissie(Allmänna reklamationsnämnden - ARN)is een
overheidsagentschap dat geschillen tussen consumenten en bedrijven onderzoekt. De ARN
doet aanbevelingen voor de beslechting van de geschillen. De procedure is schriftelijk en
gratis voor de betrokken partijen; de activiteiten van de ARN worden volledig door de staat
gefinancierd. Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid mag de ARN niet meer dan vijf
maanden proces voeren wanneer de consumentenklachten in het kader van de vergaderingen
van de ARN kunnen worden gearbitreerd.

Er bestaan elf verschillende afdelingen die consumentengeschillen onderzoeken (bankwezen,
motoren, textiel, reizen, enz.). Overeenkomstig haar eigen regels onderzoekt de ARN
geschillen tussen consumenten en:

– alle Zweedse bedrijven,

– buitenlandse bedrijven die een vestiging in Zweden hebben,

– buitenlandse bedrijven, indien de overeenkomst over een product of een dienst in
Zweden is afgesloten,

– buitenlandse bedrijven, indien de overeenkomst in het buitenland is afgesloten
maar het product of de dienst in Zweden op de markt gebracht is, de consument in
Zweden woont en er geen reden is om te veronderstellen dat een aanbeveling van
de ARN geen resultaat zou hebben.

De commissie meldt dat zij gedurende de periode van 21.9.1996 tot 21.9.1999 de volgende
zaken heeft behandeld waarbij buitenlandse consumenten zijn betrokken:

1996: 2 (Spanje)

1997: 38 (vooral de VS, maar ook Denemarken, Frankrijk, Finland en andere)

1998: 20 (Noorwegen, de VS, Denemarken en andere)

1999: 22 (Noorwegen, Duitsland, Finland en andere)
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en waarbij buitenlandse bedrijven zijn betrokken:

1996: 8 (uit Denemarken, Finland en andere landen)

1997: 35 (vooral uit Denemarken en Finland)

1998: 37 (vooral uit Denemarken maar ook Noorwegen)

1999: 20 (vooral uit Denemarken)

Uitsplitsing van de zaken volgens de verschillende afdelingen van de ARN:

Zaken waarbij buitenlandse consumenten zijn betrokken

1996 1997 1998 1999

Algemene zaken 0 5 4 3

Bankwezen 0 1 0 2

Huisvesting 0 0 1 2

Scheepvaart 0 0 0 2

Elektriciteit 0 1 4 2

Verzekeringen 2 1 0 4

Motoren 0 0 5 3

Reizen 0 7 4 3

Schoenen 0 1 0 0

Textiel, leder 0 3 2 3

Stomerijen 0 0 0 0

In sommige gevallen woonde de consument in Zweden en werd de overeenkomst daar
afgesloten, maar verhuisde de consument later naar het buitenland. In andere gevallen woonde
de consument dicht bij de Zweedse grens. In zeven gevallen verklaarde de ARN zich
onbevoegd.
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Zaken waarbij buitenlandse bedrijven zijn betrokken

1996 1997 1998 1999
Algemene zaken 2 3 3 1

Bankwezen 0 0 0 0

Huisvesting 0 0 1 3

Scheepvaart 0 0 0 0

Elektriciteit 0 1 1 0

Verzekeringen 0 3 0 2

Motoren 0 0 0 0

Reizen 3 20 31 12

Schoenen 0 1 0 0

Textiel, leder 2 7 1 2

De meeste geschillen met buitenlandse bedrijven betroffen reisovereenkomsten. De meeste
klachten betroffen de huur van vakantiehuisjes of tweede verblijven. In twaalf gevallen
verklaarde de ARN zich onbevoegd.

De marktrechtbank (Marknadsdomstolen)

De volgende zaken zijn voor de marktrechtbank gebracht op grond van een inbreuk op de
marketingwet:

Jaar Aantal
zaken

Voorwerp

1996 ---- -------------------------------

1997 ---- -------------------------------

1998 3 - Reclame op de homepage van een bedrijf

- Op kinderen gerichte tv-reclame

- Reclamedrukwerk (direct mail)

199922 3 - Verkoop (vanuit het buitenland) van goederen die per telefoon
kunnen worden besteld

- Postorderverkoop aan kinderen jonger dan 16 jaar

- Verkoop door middel van een vergunningssysteem

Verenigd Koninkrijk

Volgens de informatie van hetDepartment of Trade and Industry(Ministerie van Handel en
Industrie) bestaan op het gebied van verkoop op afstand een aantal
zelfreguleringsvoorschriften (bv. die van deDirect Marketing Associationen deMail Order
Traders Association). De Britse overheid wijst erop dat de door de Commissie gevraagde
gegevens over klachten over verkoop op afstand niet voldoende gedetailleerd beschikbaar
zijn.

22 Januari-september 1999.
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Het Office of Fair Trading(bureau voor eerlijke handelspraktijken) heeft de informatie van de
Local Authority Trading Standards Departments(departementen voor handelsvoorschriften
van de lokale overheden), deCitizens Advice Bureaux(adviesbureaus voor de burger) en
andere adviesbureaus in het Verenigd Koninkrijk die consumentenklachten registreren,
gebundeld. Jammer genoeg vermelden deze gegevens niet of de goederen en diensten al dan
niet met behulp van verkoop op afstand zijn geleverd.

Toch kunnen uit de informatie die de diensten van de Commissie hebben ontvangen, de
volgende conclusies worden getrokken (de gegevens betreffen 1996, 1997 and 199823):

Consumentenklachten over goederen met gebreken of ondermaatse dienstverlening (volgens
aantal klachten):

- Tweedehands auto’s,

- Radio, TV, andere elektrische toestellen,

- Kleding en schoenen,

- Eten en drinken,

- Pakketreizen en reisagentschappen.

Consumentenklachten over niet geleverde goederen, te late of niet geleverde diensten:

- Meubels, schilderijen,

- Radio, TV en andere elektrische toestellen,

- Kledij en schoenen,

- Tweedehands auto’s,

- Schadeverzekeringen.

Consumentenklachten over verkoopstechnieken, misleidende beweringen, afbeeldingen of
reclame, de presentatie van goederen en diensten en gebrek aan informatie:

- Tweedehands auto’s

- Eten en drinken

- Radio, TV en andere elektrische toestellen,

- Kledij en schoenen,

- Pakketreizen en reisagentschappen.

Consumentenklachten over postorderverkoop of voorafbetalingen:

- Kledij en schoenen,

23 12 maanden tot 30 september van elk jaar.
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- Radio, TV en andere elektrische toestellen,

- Boeken, kranten en tijdschriften,

- Farmaceutische producten en medische diensten,

- Eten en drinken

B) Vergelijkende reclame

Oostenrijk

De Oostenrijkse overheid heeft geen consumentenklachten over grensoverschrijdende
consumentenklachten over vergelijkende reclame gemeld.

België

De eenheid Handelsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken heeft gemeld dat
aangezien de nieuwe wetgeving die vergelijkende reclame toestaat pas onlangs is
goedgekeurd, er voorlopig nog geen klachten zijn geregistreerd.

Denemarken

Uit de informatie van de Deense overheid blijkt dat de consumentenombudsman slecht zeer
weinig consumentenklachten over vergelijkende reclame ontvangt, aangezien vooral
concurrenten dergelijke klachten indienen. Aangezien deze klachten echter betrekking kunnen
hebben op aspecten die de consument aanbelangen, moeten ze dikwijls ook door de
consumentenombudsman worden behandeld.

Met de jaren heeft de Commissie consumentenklachten (Forbrugerklagenævnet) een aantal
burgerlijke rechtszaken behandeld waarbij de informatie in vergelijkende reclame
burgerrechtelijke implicaties had.

De klachten van concurrenten gaan over vergelijkende reclame die als misleidend of oneerlijk
wordt beschouwd. De klachten betreffen vergelijkingen aan de hand van de prijs of het
prijsniveau. Klachten over vergelijkingen volgens de kwaliteit komen daarentegen minder
vaak voor.

In de laatste jaren heeft de consumentenombudsman zich beziggehouden met zaken in
verband met de op de prijs of op prijsniveaus gebaseerde vergelijkende reclame van een
winkelketen.

Finland

Het nationale consumentenagentschap heeft in 1997 zes klachten over vergelijkende reclame
ontvangen, dertien in 1998 en zes in 1999 (tot 30 september 1999). Een aantal van deze zaken
werd behandeld door de consumentenombudsman en betrof een onjuiste voorstelling van de
prijzen en misleidende prijsvergelijkingen in sectoren zoals telefoondiensten, motorboten,
crashtests van auto’s en milieuvriendelijke eigenschappen. Bij geen enkele van deze klachten
ging het om grensoverschrijdende marketing.

De Finse consumentenbond registreerde tijdens de jaren in kwestie minder dan tien klachten
over vergelijkende reclame.
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Het totale aantal klachten in verband met vergelijkende reclame wordt door de Finse overheid
geschat op ongeveer 17 in 1997, 24 in 1998 en 17 in 1999.

Duitsland

In Duitsland kunnen alle gerechtelijke procedures worden aangewend voor
consumentenklachten. Noch het Ministerie van Justitie, noch de consumentenorganisaties of
de beroepsverenigingen hebben echter weet van grensoverschrijdende klachten in verband
met vergelijkende reclame.

Griekenland

Er zijn geen klachten gemeld op het gebied van vergelijkende reclame.

Italië

De Italiaanse overheid stuurde de tekst van drie gevallen (twee in 1998, één in 1999) van
klachten over vergelijkende reclame die door de nationale overheidsinstantie voor
concurrentie(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)werden behandeld. Geen
van deze gevallen was grensoverschrijdend.

Ierland

De Ierse overheid meldde dat gedurende de periode januari 1996-augustus 1999 geen klachten
op het gebied van vergelijkende reclame zijn ingediend.

Luxemburg

De Direction de la Concurrence et de la Protection des Consommateurs(bestuur concurrentie
en consumentenbescherming) van het Ministerie van Economische Zaken wijst erop dat
vergelijkende reclame in Luxemburg verboden is en dat er daarom voorlopig geen klachten
zijn geregistreerd.

Nederland

Bij de Stichting reclame code werden 3 klachten ingediend in 1996, 2 in 1997 en 6 in 1998;
geen enkele was grensoverschrijdend.

Een onjuiste voorstelling blijkt het voornaamste probleem te zijn en wordt vaak door
concurrenten naar voor gebracht. Naast de Stichting reclame code bestaat ook een College
van beroep met een specifieke verhaalsprocedure voor de behandeling van
grensoverschrijdende klachten over reclame.

Spanje

Het Instituto Nacional del Consumo(nationaal instituut voor consumentenzaken) meldde dat
in de periode januari 1997-september 1999 geen (al dan niet grensoverschrijdende) klachten
zijn ingediend.

Zweden

De ARN meldde geen klachten over vergelijkende reclame. De volgende zaken in verband
met commerciële communicatie zijn echter naar de marktrechtbank doorverwezen:
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Jaar Aantal
zaken

Voorwerp

1996 6 Pennen; tijdschriften; autoverhuur; drukmachines; hondenvoer

1997 1 Prijsvergelijking

1998 4 Op grond van de wet op de handelspraktijken afgekeurde slogans

1999
24

2 Tandheelkundige verzekering; prijs en kwaliteit van verven

Er dient rekening mee te worden gehouden dat vergelijkende reclame in Zweden al vóór de
goedkeuring van de richtlijn toegelaten was.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn de systemen voor de behandeling van klachten over
vergelijkende reclame in het algemeen zelfregulerend. DeAdvertising Standards Authority
houdt toezicht op de Britse codes voor reclamepraktijken en de omroepinstanties (de
Independent Television Authorityen de Radio Authority) zijn verantwoordelijk voor de
behandeling van klachten over televisie- en radioreclame.

Er bestaan geen gedetailleerde gegevens over consumentenklachten op het gebied van
vergelijkende reclame (zie de Britse gegevens over verkoop op afstand).

2. Gegevens afkomstig van beroepsorganisaties

A) Op afstand afgesloten overeenkomsten

De European Advertising Standards Alliance(EASA)25 heeft onder zijn EU-leden een
enquête gehouden over consumentenklachten over verkoop op afstand. De enquête werd
uitgevoerd in samenwerking met deEuropean Federation of Direct Marketing(FEDMA).

• Uit de enquête blijkt dat in alle landen een zelfreguleringssysteem bestaat voor de
behandeling van problemen met verkoop op afstand. Acht van de achttien
communautaire EASA-leden beschikken over een specifieke gedragscode of

24 Januari-september 1999.
25 De European Advertising Standards Alliance(EASA) is een in Brussel gevestigde organisatie zonder

winstoogmerk die de zienswijze van de nationale organen voor reclame-zelfregulering in heel Europa
coördineert. De leden (27, uit 22 Europese landen waaronder alle EU-lidstaten) zijn de nationale
zelfreguleringsorganen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de respectieve nationale
zelfreguleringssystemen en voor de toepassing van de nationale reclamecodes die gebaseerd zijn op die van
de International Chamber of Commerce. De doelstellingen van de EASA zijn de bevordering en de
ondersteuning van effectieve zelfregulatie, de coördinatie van de behandeling van grensoverschrijdende
klachten en het verstrekken van informatie en ondersteuning op het gebied van reclame-zelfregulering in
Europa. De EASA heeft een eigen procedure voor grensoverschrijdende klachten ontwikkeld.
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richtsnoer, terwijl zeven andere er de bepalingen van hun algemene reclamecodes
op toepassen. De codes en beginselen die deze organisaties onderschrijven zijn
gebaseerd op de algemene code voor reclamepraktijken van deInternational
Chamber of Commerce(ICC) en zijn verder uitgewerkt voor verkoop op afstand
en zo nodig aangepast aan de omstandigheden in elk land.

• De EASA-leden werken nauw samen met de bevoegde nationale direct-
marketingverenigingen; in sommige landen is deze namelijk verantwoordelijk
voor de behandeling van klachten. In de Scandinavische landen, waar een
consumentenombudsman en, zoals in Zweden, een aantal specifieke
zelfreguleringsorganisaties (bv. inzake seksuele of rassendiscriminatie) bestaan, is
er weinig ruimte voor algemene reclame-zelfregulering.

• De voornaamste oorzaken van klachten zijn misleidende en frauduleuze
praktijken. Sommige zelfreguleringsorganisaties hebben een reclame-
alarmsysyteem voor oneerlijke praktijken en fraude en werken in zaken van
frauduleuze activiteiten samen met de overheid.

• Een derde van de achttien communautaire EASA-leden hebben met betrekking tot
het soort klacht of de handhaving problemen ondervonden met reclame voor
verkoop op afstand. Het gaat onder andere om misleidende mailings, niet-naleving
van aanbiedingen, ongevraagde post en onwettige aanbiedingen via direct mail.

• De op afstand verkochte producten en diensten waarover het meest wordt
geklaagd zijn geneesmiddelen (en producten waarvan wordt beweerd dat ze een
genezende of therapeutische werking hebben), vermageringsproducten en
boekenclubs.

B) Vergelijkende reclame

De European Advertising Standards Alliance(EASA) beschikt over een eigen “procedure
voor grensoverschrijdende klachten”. Alle grensoverschrijdende klachten over reclame
worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door het secretariaat van de EASA.
Wanneer een oplossing voor de klachten wordt gevonden, verschijnt een verslag van de
afgesloten zaken in de driemaandelijkse EASA-nieuwsbriefAlliance Update.

In de EASA-database zijn geen grensoverschrijdende klachten terug te vinden die rechtstreeks
verband houden met vergelijkende reclame. Het is alsnog moeilijk om problemen die uit
vergelijkende reclame voortvloeien, te onderzoeken aangezien Richtlijn 97/55/EG nog niet in
de hele Europese Unie is omgezet. De EASA verstrekte gedetailleerde gegevens over twee
zaken in verband met plagiaat, die slecht zijdelings verband houden met vergelijkende
reclame.
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Land van
oorsprong
van het
medium*

Land van
de
consument

Klacht
1. SAMENVATTING VAN DE ZAAK

Verenigd
Koninkrijk

Duitsland Plagiaat Klacht van een Duits bedrijf over een
vermeend plagiaat van zijn pan-Europese
slogan in het Verenigd Koninkrijk. Na
onderzoek van de zaak oordeelde de Britse
Advertising Standards Authoritydat de reclame
niet misleidend was of verwarring
veroorzaakte. De klacht werd onontvankelijk
verklaard.

Verenigd
Koninkrijk

Griekenland Plagiaat Klacht van een Griekse
onroerendgoedmakelaar die beweerde dat een
advertentie in World Property Magazine,
waarin onroerend goed in Griekenland te koop
werd aangeboden, in precies dezelfde
bewoordingen was opgesteld als in zijn eigen
advertentie op de volgende bladzijde. De eiser
vond dat dit tot verwarring tussen de twee
bedrijven kon leiden. De klacht werd door de
Britse Advertising Standards Authority
onontvankelijk verklaard.

* Land van oorsprong van het medium zoals bedoeld in de EU-omroeprichtlijn.
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3. GEGEVENS AFKOMSTIG VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE MET BETREKKING TOT
DE TOEGANG VAN DE CONSUMENT TOT HET GERECHT EN DE BESLECHTING VAN

CONSUMENTENGESCHILLEN IN DE INTERNE MARKT - 1998

Het grensoverschrijdende initiatief werd in 1998 door een groep consumentenorganisaties26

genomen met de steun van de diensten van de Commissie, en werd gecoördineerd door het
Institut Européen Interrégional de la Consommation(IEIC) in Lille. Deze actie is
voornamelijk gericht op de behandeling van consumentenklachten uit tien geografische
grensgebieden – Luxemburg; de Elzas, Nord-Pas-de-Calais en Languedoc-Roussillon
(Frankrijk); Nordrhein-Westfalen (Duitsland); de Oostkantons (België); Catalonië en Madrid
(Spanje); Milaan en Zuid-Tirol (Italië); Innsbruck (Oostenrijk) en Athene (Griekenland) –
waar, vooral door hun ligging, veel gevallen voorkomen.

In 1998 werden het kader van deze actie 5552 gevallen opgetekend. De consumentenklachten
gaan over sectoren zoals auto’s, meubels, financiële diensten, consumentenkrediet, loterijen
en wedstrijden en timesharing. De meeste geschillen betroffen financiële diensten en
timesharing.

De uitsplitsing van de gegevens komt niet overeen met de categorieën op afstand afgesloten
overeenkomsten en vergelijkende reclame. Ondanks het ontbreken van specifieke
aanwijzingen over consumentenklachten zoals bedoeld in Richtlijnen 97/7/EG en 97/55/EG
dragen deze gegevens bij tot een betere algemene kennis van het fenomeen
consumentenklachten in situaties die worden gekenmerkt door een groot aantal
grensoverschrijdende transacties, vooral in de Midden-Europese landen, waar
grensoverschrijdende aankopen om geografische redenen tot de gewoonten van de
consumenten behoren.

26 Union Luxembourgeoise des Consommateurs, Chambre de la Consommation d'Alsace, Centre Régional de la
Consommation Nord-Pas-de-Calais, Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen, Verbraucherschutz-zentrale
Ostbelgien, Institut Català del Consum, CTRC Languedoc-Roussillon, Comitato Difesa Consumatori
(Milano), VZ Südtirol, Eurokons Inssbruck, ABC Test-Achats, OCU (Madrid), EK.PI.ZO (Athina).


