Centre for the Study of European Contract Law
28 JANUARI 2009: SYMPOSIUM ONTWERP EG-RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN
Op 8 oktober 2008 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een richtlijn
Consumentenrechten. In deze ontwerprichtlijn worden de huidige richtlijnen consumentenkoop,
algemene voorwaarden, colportage en verkoop op afstand op (zoveel mogelijk) uniforme en coherente
wijze samengebracht. De ontwerp-richtlijn gaat uit van volledige harmonisatie. Dat heeft als voordeel
dat het recht in alle landen van de Europese Unie op het geharmoniseerde terrein gelijk wordt, wat het
gemakkelijker moet maken om overeenkomsten te sluiten met leveranciers of consumenten in een
ander land. Keerzijde is echter dat eventueel verdergaande nationale bescherming moet worden
afgeschaft. De Commissie heeft aangegeven er naar te streven dat de richtlijn nog vóór het einde van
2009 definitief wordt aangenomen door de Raad van Ministers en het Europees Parlement.
Tijdens dit symposium staat de vraag centraal of de ontwerp-richtlijn een goede basis voor de
gewenste harmonisatie van het consumentenrecht vormt en wat (ongewijzigde) invoering van de
richtlijn voor Nederland betekent. Worden consumenten voldoende beschermd in de ontwerp-richtlijn ?
Zorgt de ontwerp-richtlijn voor een coherenter consumentenacquis? Moet de herziening van het
acquis beperkt blijven tot consumenten, of zouden ook kleine ondernemers onder voorwaarden
beschermd moeten worden? En wat zijn de gevolgen voor het algemene contractenrecht ?
Gerenommeerde sprekers op het gebied van het consumenten- en contractenrecht spreken zich
hierover uit.
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