Eerste Kamer der Staten-Generaal
Inhoudelijke Ondersteuning
Den Haag, 10 juli 2006
Aan de leden en de plv. leden van de
Vaste Commissie voor Economische Zaken

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30411

Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de
wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving
consumentenbescherming)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 7 juli 2006 aangenomen
door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden
voor.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel 2.6
14 (Algra)
Het is van de belang dat de Consumentenautoriteit niet inhoudelijk verwikkeld raakt in een
onderhandelingsproces tussen bedrijven en gedupeerde consumenten. Immers de
onafhankelijkheid van deze toezichthouder mag op geen enkele wijze in gevaar komen.
Daarom is het wenselijk dat de Consumentenautoriteit samen met betrokken partijen een voor
allen aanvaarbare derde aanwijst die de onderhandelingen kan begeleiden die leiden tot het
opstellen van een overeenkomst die de afwikkeling van de massaschade regelt. Met dit
amendement wordt bereikt dat de Minister ervoor zorgt dat de Consumentenautoriteit
daadwerkelijk een onafhankelijk derde inschakelt. Teneinde alle consumenten die gedupeerd
zijn aanspraak te kunnen laten maken op die schadevergoeding, blijft de
Consumentenautoriteit op grond van de wet bevoegd om de genoemde overeenkomst door de
rechter algemeen verbindend te laten verklaren.
Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep
Nawijn en Groep Van Oudenallen

Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel 2.7, eerste lid
Artikel 3.2b
Artikel 9.3, onderdeel e
10→13 (Crone)
Dit amendement betreft een technische aanpassing van het eerder ingediende amendement op
stuk nummer 10. Er is in het wetsvoorstel gekozen voor overwegend privaatrechtelijke
handhaving, waarbij de Consumentenautoriteit (hierna: CA) zelf procespartij wordt en gaat
procederen tegen de overtreder. Voor slechts twee door de CA te handhaven richtlijnen en
corresponderende wetten (Colportagewet en Prijzenwet) is gekozen voor de (veel
effectievere) bestuursrechtelijke handhaving, zoals we die kennen van de NMa en de AFM.
Privaatrechtelijke handhaving blijkt echter niet altijd even effectief te zijn, en kan juridisering
en eindeloze processen in de hand werken. Daarom moet de bestuursrechtelijke handhaving
ook van toepassing zijn op de overige wetten waarop wordt gehandhaafd. Dit betekent dat de
consumententoezichthouder bestuurlijke boetes moet kunnen opleggen en met dwangsommen
de handhaving van het consumentenrecht moet kunnen afdwingen. Op deze manier wordt het
doel van de wet, namelijk een effectieve consumentenbescherming, bevorderd. Uiteraard
staan besluiten van de CA open voor de gebruikelijke mogelijkheden voor beroep en bezwaar.
De weg van de verzoekschriftenprocedure blijft voor de CA ook openstaan als alternatief voor
de bestuursrechtelijke handhaving. Ook voor consumentenorganisaties blijft de
verzoekschriftenprocedure openstaan, zoals die in het wetsvoorstel al voorzien was.
Ingetrokken
Artikel 2.6
7 (Örgü)
De Consumentenautoriteit heeft in het wetsvoorstel de bevoegdheid gekregen de rechter te
verzoeken om een overeenkomst ter afwikkeling van een massaschade verbindend te
verklaren voor personen aan wie de schade is veroorzaakt. Het amendement strekt ertoe deze
bevoegdheid te schrappen.
De Consumentenautoriteit dient niet de rol over te nemen van private partijen die de belangen
van de consument behartigen – zoals de consumentenbond – en die daartoe onder andere over
de mogelijkheden van de Wet collectieve afwikkeling massaschade en de Wet collectief
actierecht beschikken.
Verordening 2006/2004 noopt niet tot de maatregel de Consumentenautoriteit een positie te
geven in het kader van de Wet collectieve afwikkeling massaschade. Dit amendement brengt
het wetsvoorstel daarmee in lijn met het recente kabinetsbesluit om nationale aanvullingen
bovenop Europese regels zoveel mogelijk te schrappen.
Verworpen. Voor: Groep Wilders, VVD, LPF, Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen
Artikel 7.2
8 (Örgü)
Dit amendement strekt ertoe consumentenorganisaties niet per definitie aan te wijzen als
belanghebbende bij besluiten krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming.
De AWB geeft de rechter reeds de ruimte om afhankelijk van de omstandigheden van het
geval te beoordelen of consumentenorganisaties belanghebbende zijn bij besluiten krachtens
de Wet handhaving consumentenbescherming.
Een belanghebbende in de zin van de Awb is namelijk degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken (art.1:2, lid 1, Awb). Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun
belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun
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doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen (art. 1:2,
lid 3, Awb). De indiener is derhalve van mening dat artikel 7:2 van het wetsvoorstel
overbodig is.
Bovendien vereist Verordening 2006/2004 niet dat consumentenorganisaties worden
aangewezen als belanghebbende bij besluiten krachtens de Wet handhaving
consumentenbescherming. Dit amendement brengt het wetsvoorstel in lijn met het recente
kabinetsbesluit om nationale aanvullingen bovenop Europese regels zoveel mogelijk te
schrappen.
Verworpen. Voor: Groep Wilders, VVD, LPF, Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen

MOTIES
15 (Örgü) over leidende principes in de handhavingspraktijk van de Consumentenautoriteit
Afgevoerd van de agenda
11 (Algra) om te komen tot een ConsumentenAutoriteit met een slanke organisatie en een
fomatie van maximaal 10 fte's
Ingetrokken
16 (Örgü) over bundeling van de voorlichting aan consumenten door de verschillende
departementen
Verworpen. Voor: VVD en Groep Wilders
19 (Örgü) over onderbrenging van het consumententoezicht bij een bestaande toezichthouder
Verworpen. Voor: VVD, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn
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