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Consumentenbeleid in het hart van de toekomst van Europa

Op 9 mei 1950, vandaag precies 67 jaar geleden, legde Robert Schuman met zijn beroemde 
verklaring de basis voor de oprichting van de Europese Unie (EU). Rond dezelfde tijd ontstonden 
de eerste consumentenorganisaties in Europa. Er ontstond een nieuwe en dynamische markt, met 
veel mogelijkheden voor zowel bedrijven als consumenten. Door het steeds grotere aanbod van 
producten en steeds meer mogelijkheden en keuzes, kregen consumenten steeds meer behoefte 
aan betrouwbaar en onafhankelijk advies. Bij het kopen van een koelkast, bij het zoeken van een 
wasmachine, en later ook bij verzekeringen of hypotheken.

Naarmate Europa groter en meer geïntegreerd werd, kregen de keuze van consumenten voor 
het beste product of dienst, en de noodzakelijke bescherming van consumenten tegen oneerlijke 
praktijken, ook steeds meer een Europese dimensie. Het verdedigen van rechten van consumenten 
werkt dan onvoldoende op nationaal niveau. Als producten en diensten de grens overgaan, moet dat 
ook gelden voor de bescherming van consumenten. Dit begon met de goedkeuring van het Europese 
consumentenprogramma in 1975. Vanaf dat moment is, decennium na decennium, verder gewerkt 
aan een stevig kader voor één Europees consumentenbeleid, in het voordeel van alle EU-burgers. Dit 
heeft een flinke en positieve impact op ons dagelijks leven, al zijn de meesten van ons zich daar niet 
van bewust.

Wist u bijvoorbeeld dat strenge EU-regels ervoor zorgen dat voedselleveranciers, van de boer tot 
de supermarkt, moeten voldoen aan Europese hygiëne- en veiligheidseisen? Dat dankzij een EU-
breed alarmeringssysteem onveilige levensmiddelen uit de handel kunnen worden genomen? En dat 
etiketteringsvoorschriften consumenten in staat stellen om te lezen wat er precies in hun voedsel zit, 
zodat zij kunnen kiezen voor de gezondste optie?
Wist u dat de EU-regelgeving waarborgt dat speelgoed, haardrogers en babykleding in alle Europese 
winkels moet voldoen aan hoge veiligheidsnormen, ongeacht waar ze zijn geproduceerd? En dat een 
waarschuwingssysteem tussen EU-landen bewaakt dat onveilige producten snel uit de markt worden 
teruggeroepen? Wist u dat Europese consumenten bij vertraging of annulering van een vlucht, of 
bij een instapweigering, dankzij een Europese verordening recht hebben op bijstand en financiële 
compensatie? Dat consumenten vandaag de dag beter beschermd zijn bij online aankopen; dat zij 
kunnen rekenen op strenge gezondheids- en milieunormen; dat zij profiteren van hoge privacy-
normen; en dat zij bij bellen en internetten binnen de EU eindelijk verlost zijn van hoge roaming 
tarieven? EU-wetgeving heeft dit alles mogelijk gemaakt. De Unie krijgt er niet altijd de erkenning voor, 
maar laat dit duidelijk zijn: Europa heeft op veel manieren een positieve invloed op het dagelijks leven 
van consumenten, en de gezette normen dienen als inspiratie voor veel consumenten in de  
hele wereld.

De toekomst van Europa is onzeker, en de uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Politieke crises, 
Brexit, en een groeiende afstand tussen Europese burgers en hun leiders hebben de Unie getroffen. 
Wij horen in heel Europa stemmen opgaan die er bij de EU op aandringen dichter bij de burgers te 
staan. Die stemmen hebben 100% gelijk! We moeten iedereen weer aan boord zien te krijgen, zo 
nodig in verschillend tempo. Samenwerken is de enige manier waarop we voor iedereen, voor alle 
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consumenten, zaken kunnen verbeteren. Maar hoe herstellen we dit geschonden vertrouwen? Om 
te beginnen: met een sterk en vooruitstrevend consumentenbeleid. We zijn allemaal consumenten. 
Ieder van ons. Door consumenten te versterken en beschermen, kan de EU direct de hand reiken aan 
zijn burgers, en laten zien welke impact de EU heeft in hun dagelijks leven. Laten zien wat Europa voor 
consumenten doet, en kan nog meer kan doen. Geef consumenten bijvoorbeeld een EU-systeem 
voor collectieve schadevergoeding, een noodzakelijk instrument om je rechten af te dwingen als 
er iets is misgegaan met geleverde diensten of producten. Zeg nee tegen “no-show clausules” in 
de contracten van luchtvaartmaatschappijen. Strijd voor langere garantietermijnen en duurzame 
consumptiegoederen.

Dit vraagt om moedige beslissingen van moedige bestuurders. Zes decennia geleden had Robert 
Schuman de moed om op te staan en het verschil te maken. Nu doen alle consumentenorganisaties 
uit heel Europa, verzameld in de Europese consumentenorganisatie BEUC, gezamenlijk een beroep op 
de Europese leiders om hetzelfde te doen. Wees weer moedig, en zet consumenten in het hart van de 
toekomst van Europa.

Bart Combée, 
algemeen directeur Consumentenbond

Deze open brief is ingediend door de CEO’s van de consumentenorganisaties in België, 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Slovenië, Spanje, Zweden en Nederland.
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