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Voeding en gezondheid

Digitale Privacy en Producten

1

1

Consumenten hebben recht op beter inzicht in de samenstelling van
voedingsproducten.

De overheid moet inzetten op strengere handhaving bij overtredingen van de
AVG en de AP moet meer capaciteit krijgen om dit te kunnen handhaven.

2 Voedingsmiddelen moeten een gezondere samenstelling hebben.

2 Consumenten hebben recht op veilige en eerlijke digitale producten, waarbij

3 De overheid dient marketing van ongezonde producten gericht op kinderen
tegen te gaan.

eventuele geleden schade vergoed dient te worden.
3 De overheid moet erop sturen dat er voldoende concurrentie op de

4 Er moet een duidelijk en veilig beleid komen bij de verkoop van
zelfzorggeneesmiddelen.

providermarkt gecreëerd wordt door het verplicht ‘openstellen’ van netwerken.
4 De overheid dient ernaar te streven een digitale omgeving te realiseren waar

5 Contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders moet transparanter.

Artificial Intelligence geen nadelige effecten heeft op consumenten.

Energie en Klimaat

Internationale en grensoverschrijdende handel

1

1

In uitvoering van het Klimaatakkoord moet de overheid zorgen voor duidelijke en
ontzorgende maatregelen met betrekking tot woningverduurzaming.

2 De verhouding van de energiebelasting van consumenten tegenover de
grootverbruiker moet in de komende kabinetsperiode (verder) worden
aangepakt.

Als het gaat om internationaal gevestigde partijen moet er beter toezicht op de
veiligheid van producten aangeboden door niet-Europese webwinkels én op het
gebied van consumentenrecht komen.

2 Nederland én de EU moeten een handelsbeleid nastreven dat werkt vóór
consumenten, op alle vlakken.

3 Er is een wettelijke regeling nodig die betere installatiekwaliteit garandeert.
4 Er is een goed alternatief voor NMDA warmtetarieven in de nieuwe warmtewet
nodig, maar ook voor de overgangsperiode tot inwerkingtreding al.
5 Energiecontracten moeten op een eerlijke wijze worden aangeboden.
6 Er moeten strenge, eenduidige wettelijke eisen komen zodat er voor
consumenten transparantie ontstaat over huidige en toekomstige
warmtebronnen van een warmtenet.
Persoonlijke financiën
1

Bij verzekeringen moeten premieverhogingen boven 10% uitdrukkelijk worden
overeengekomen en moet provisietransparantie verplicht worden.

2 Stop met willekeur van buitenproportionele premie-opslagen bij
overlijdensrisicoverzekeringen.
3 Negatieve spaarrente moet wettelijk verboden worden.
4 Bij voor consumenten belangrijke producten moet er een garantiefonds komen
voor faillissementen.

Consumentenbond
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De consument en de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021
Een sterke consument, voor een sterke toekomst

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen in 2021 plaatsvinden, en de rol
van de consument is ditmaal nog belangrijker dan voorheen. Met name nu de

Inhoudsopgave
De consument en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021	

4

Voeding en Gezondheid 	

7

1 Marketing en etikettering

7

2 De samenstelling van producten

8

3 Kindermarketing

9

4 Zelfzorggeneesmiddelen

10

5 Zorgverzekeringen

10

Energie en Klimaat 	

13

1 Woningverduurzaming 

13

2 Energiebelasting 

13

Consumenten hebben nu nog meer dan anders behoefte aan een goede

3 Installatiekwaliteit

14

gezondheid, veiligheid en zekerheid. Consumenten met vertrouwen in de politiek

4 Warmtetarieven 

14

en economie vormen de basis voor een stabiel herstel. Het is essentieel dat de

5 Transparantie warmtenetten 

15

politiek de rechten en belangen van de consument waarborgt en versterkt.

6 Energiecontracten

15

De Consumentenbond wenst op een aantal belangrijke terreinen nadrukkelijk actie

Persoonlijke financiën	

17

Coronacrisis een grote impact heeft gehad op Nederland, is de consument
onmisbaar voor het herstel van de economie. Oftewel: een sterke consument,
voor een sterke toekomst.

van het volgende kabinet. De kern ligt bij het creëren van zekerheid en transparantie

1 Verzekeringen

17

op diverse punten: voeding en gezondheid, energie en klimaat, persoonlijke

2 Overlijdensrisicoverzekeringen 

18

financiën, digitale privacy en producten en internationale en grensoverschrijdende

3 Sparen

18

handel. Op deze punten zien wij nog aanzienlijke problemen voor de consument die

4 Garantie bij faillissementen

19

Digitale privacy en producten 	

21

opgelost moeten worden. De politiek kan daaraan bijdragen.
In dit manifest doet de Consumentenbond diverse aanbevelingen waarmee het

1 Privacy

21

volgende kabinet het verschil kan maken. Zo werken we samen naar een

2 Digitale producten

22

maatschappij waar de consument de zekerheid en eerlijkheid krijgt waar hij recht

3 Concurrentie op de providermarkt

23

op heeft.

4 Artificial Intelligence 

23

Internationale en grensoverschrijdende handel	

25

Consumentenbond

4

1 Toezicht op internethandel

25

2 Handelsakkoorden

26

5

Manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Voeding en Gezondheid
1 Marketing en etikettering
Waar liggen de problemen voor consumenten?
De Consumentenbond signaleert nog veel te vaak dat er sprake is van misleidende
etikettering van voedingsmiddelen, waardoor consumenten op het verkeerde been
worden gezet omtrent welke producten de gezonde keuze zijn. We zien daarnaast
nog te vaak dat een product met een claim zoals ‘boordevol eiwitten’ juist ook veel
ongezonde nutriënten bevat, zoals suikers of vetten.

Wat moet er veranderen?
Consumenten hebben het recht om te weten hoe (on)gezond voedingsproducten
zijn, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Dit is momenteel te
onduidelijk. Ook is het van belang om misleidende marketing op ongezonde
producten tegen te gaan.
De Consumentenbond zou in de volgende kabinetsperiode graag zien dat de
onderstaande aanbevelingen gerealiseerd worden.
Voedseletiketten moeten de gezonde keuze gemakkelijker maken:
Maak het voedselkeuzelogo Nutri-Score verplicht op alle verpakkingen
De voorkant van een verpakking is de belangrijkste informatiebron voor
aankopen in de supermarkt. Het voedselkeuzelogo Nutri-Score geeft een
simpele samenvatting over gezondheid: het geeft met een heldere
kleurcodering (groen tot rood) en letters (A tot E) een oordeel over de
voedingswaarde van een product. De Consumentenbond wil daarom dat de
overheid zich in de Europese Unie hard maakt om Nutri-Score op het etiket
verplicht te stellen.

Gezondheidsclaims mogen niet op verpakkingen van producten staan die veel
suiker, zout en verzadigd vet bevatten
De Consumentenbond wil dat gezondheidsclaims niet toegestaan worden op
producten die veel suiker, zout of verzadigde vetten bevatten, door het opstellen
van voedingsprofielen. In de komende kabinetsperiode moet de overheid bij de
Europese Commissie aandringen op het vlottrekken van deze al sinds 2009
slepende kwestie.

Consumentenbond
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Een ambitieuze aanpak van misleidende informatie op etiketten is nodig, zodat

De overheid moet ambitieuze doelen voor productverbetering stellen, zoals het

misleiding met lokingrediënten, suikerclaims en oneigenlijk gebruik van termen als

percentage producten dat minder zout/suiker/verzadigd vet moet bevatten.

‘volkoren’ en ‘natuurlijk’ wordt tegengegaan.
Er moeten Europese definities komen voor veelgebruikte termen op labels, zoals
‘traditioneel’, ‘ambachtelijk’ of ‘natuurlijk’. Als er daarnaast een afbeelding van

De criteria over de hoeveelheden zout, suiker of verzadigd vet per productgroep

een gezond product, bijvoorbeeld fruit, op een verpakking staat, dient er een

moeten regelmatig worden aangescherpt.

minimumpercentage vastgesteld te worden voor welk deel van de inhoud
daadwerkelijk uit dit fruit moet bestaan. Alleen als dat er daadwerkelijk in zit, mag
de fabrikant dit product als marketingafbeelding gebruiken. Ook moet dit
percentage op de voorkant van de verpakking vermeld worden. Nederland moet

3 Kindermarketing

hierin het voortouw nemen en tevens zorgen voor handhaving van de regels.

Waar liggen de problemen voor consumenten?
Kinderen zijn een kwetsbare groep en helaas nog te vaak de doelgroep voor
marketing van ongezonde producten. Gezondheid is juist voor kinderen enorm
belangrijk, want hiermee wordt de basis gelegd voor gewoontes die zij de rest van
Frisdrank kun je moeilijk erg gezond

hun leven zullen doorzetten. Toch had in 2019 13% van de Nederlandse kinderen

noemen, dat geldt ook voor sinas.

overgewicht. Dit is mede het gevolg van de marketing voor ongezonde producten.

Toch zijn er onderling wel
verschillen. Zo bevat Fanta orange

Wat moet er veranderen?

per glas (200 ml) bijna 4

Marketing van ongezonde producten gericht op kinderen moet stoppen. In de

suikerklontjes. Het krijgt de laagste

Reclamecode voor Voedingsmiddelen staat dat reclame voor voedingsmiddelen

Nutri-Score, een E. Sisi sinas doet

gericht op kinderen onder de 13 jaar niet is toegestaan, maar hierop zijn veel te veel

het met 2 suikerklontjes per glas

uitzonderingen gemaakt zodat deze marketing nog veelvuldig voor komt. De

wat beter. Het scoort het een D.

Reclamecode wordt daarnaast momenteel passief gehandhaafd: consumenten
moeten zelf een klacht indienen. De sancties voor bedrijven die zich niet aan de
Reclamecode houden, blijven beperkt tot een aanbeveling om voortaan niet meer
op een dergelijke wijze reclame te maken. De overheid moet zich inzetten om
marketing van ongezonde producten voor kinderen daadwerkelijk een halt toe te

2 De samenstelling van producten

roepen.

Waar liggen de problemen voor consumenten?

De Consumentenbond zou in de komende kabinetsperiode graag de volgende

De onderzoeken van de Consumentenbond tonen telkens aan dat er grote

veranderingen zien:

verschillen zitten in de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout in vergelijkbare
producten. Veel fabrikanten kunnen hun producten dus gezonder maken dan ze nu

Marketing gericht op kinderen wordt alleen mogelijk voor gezonde voeding

zijn. Dat is hard nodig, want het is voor veel consumenten nu te moeilijk om niet te

(producten die in de Schijf van Vijf staan)

veel suiker, zout en verzadigd vet binnen te krijgen.

Hiermee wordt marketing van ongezonde producten onmogelijk
gemaakt, wat de gezondheid van kinderen ten goede zal komen.

Wat moet er veranderen?
Wij vinden het positief dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
werkt aan een nieuwe aanpak voor het gezonder maken van voedingsmiddelen,

De gemaakte afspraken in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen moeten actief

onder andere door afspraken te maken over de hoeveelheid zout, suiker en

worden gehandhaafd

verzadigd vet in producten en dit niet langer overlaat aan de fabrikanten zelf. Maar

De code wordt nu alleen passief gehandhaafd. Gebleken is dat sterkere prikkels

dit is nog niet genoeg. De Consumentenbond wil dat tijdens de volgende

nodig zijn om te zorgen dat kindermarketing wordt ingeperkt.

kabinetsperiode productverbetering ambitieus en voortvarend wordt voortgezet.
De Consumentenbond doet daarom drie aanbevelingen:
Producenten van levensmiddelen moeten er met sterke prikkels, zoals wettelijke
maximumnormen, toe worden aangezet om te zorgen voor een gezondere
productsamenstelling (met minder zout, suiker en verzadigd vet)

Consumentenbond
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4 Zelfzorggeneesmiddelen

Wat moet er veranderen?
Het (gebrek aan) transparantie bij het afsluiten van verzekeringen moet door de

Waar liggen de problemen voor consumenten?

overheid ontmoedigd worden. Contracten tussen zorgverzekeraars en

Er zijn momenteel te vage criteria voor de informatie en begeleiding die verplicht is

zorgaanbieders moeten voor het nieuwe verzekeringsjaar, dus rond oktober, al

bij verkoop van zelfzorggeneesmiddelen en dit kan leiden tot onveilige situaties. Zo

bekend zijn.

is de aanwezigheid van iemand met een diploma bij de verkoop van zelfzorg-

Verzekerden moeten ook meer mogelijkheden krijgen als zij aanlopen tegen

geneesmiddelen niet vereist. In plaats daarvan hangt er vaak een telefoon of tablet

afspraken waar voor hen geen handelingsperspectief bestaat, met name ten

bij het schap. Dit zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties, waarbij klanten te

aanzien van volumeafspraken.

veel van een bepaalde soort medicijn of een gevaarlijke combinatie van medicijnen
De Consumentenbond zou in de volgende kabinetsperiode graag zien dat de

kunnen kopen.

volgende aanbeveling gerealiseerd wordt:

Wat moet er veranderen?
Er is verduidelijking nodig voor de criteria die gelden voor de benodigde

Contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders moet transparanter

begeleiding bij aanschaf van zelfzorggeneesmiddelen. En de handhaving daarop
moet scherper, want er ontstaat door de huidige onduidelijke regels een gevaarlijke
situatie. De Consumentenbond toont al jaren aan dat de begeleiding tekortschiet.
Betrokken partijen wijzen naar elkaar om deze situatie op te lossen. Het is nodig dat
het kabinet hierin het voortouw neemt, zodat de keuzes niet langer gemaakt
worden door partijen met een winstoogmerk.
Er is verduidelijking nodig voor de criteria van de benodigde begeleiding bij de
aanschaf zelfzorggeneesmiddelen

De handhaving op begeleiding en verkoop van zelfzorgmiddelen moet scherper

5 Zorgverzekeringen
Waar liggen de problemen voor consumenten?
Er spelen nogal wat problemen bij zorgverzekeringen. In de eerste plaats worden
contracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders vaak pas in het lopende
verzekeringsjaar afgerond, terwijl iedere verandering in de contractering bepalend
kan zijn voor de keuze van de verzekerde. Het is niet terecht dat verzekerden in
december moeten kiezen op basis van onvolledige contractering. Afspraken over
maximale volumes per aanbieder zijn voor verzekerden daarnaast onhanteerbaar:
op moment dat het budgetplafond is bereikt, wordt er een patiëntenstop ingesteld.
Verzekerden hebben geen mogelijkheden om vooraf, of zelfs op het moment dat
het voorkomt, hier iets mee te doen.
Voor veel consumenten geldt bovendien dat de kosten van de zorgverzekering en
het eigen risico een fors aandeel van de vaste lasten zijn. Het is dan ook van belang
dat deze kosten zo stabiel mogelijk blijven. Ook zijn er vaak veel onduidelijkheden:
als de verzekerde een restitutiepolis heeft bij de basisverzekering, wil dit niet
zeggen dat dit ook geldt voor de aanvullende verzekering. Dit zorgt voor onnodige
verwarring.

Consumentenbond
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Energie en Klimaat
1 Woningverduurzaming
Waar liggen de problemen voor consumenten?
Consumenten staan over het algemeen positief tegenover verduurzaming, maar
door onduidelijke of oneerlijke regelgeving is het vaak lastig of onvoordelig om
hiernaar te handelen. Hierdoor kiezen consumenten ervoor de stap naar
woningverduurzaming niet te maken, terwijl zij dit wél zouden willen.

Wat moet er veranderen?
Het wispelturige overheidsbeleid moet afgelopen zijn. De Consumentenbond pleit
voor zekerheid en helderheid voor de lange termijn op het gebied van wetgeving,
belastingen en subsidies voor woningverduurzaming, zodat consumenten weten
welke investeringen in welke situatie lonen. Dan kunnen ze hiernaar handelen en
voorkomen dat de energierekening een stijgende kostenpost wordt.
De Consumentenbond doet hierom de volgende aanbeveling:
In uitvoering van het Klimaatakkoord moet de overheid zorgen voor duidelijke en
ontzorgende maatregelen met betrekking tot woningverduurzaming
Deze maatregelen moeten consumenten zekerheid op lange termijn bieden.

2 Energiebelasting
Waar liggen de problemen voor consumenten?
De Consumentenbond heeft al bij het opstellen van het Klimaatakkoord de wens
geuit voor een minder degressieve energiebelasting en wil dit nu graag nogmaals
benadrukken. De kleinverbruiker betaalt momenteel naar verhouding meer dan de
grootverbruiker: maar liefst relatief 132 keer zoveel. Dit is een factor die veel hoger is
dan in andere landen.

Wat moet er veranderen?
De tijd is rijp om het polluter pays principle in te stellen, zodat consumenten zich
gesterkt voelen om stappen te zetten voor verduurzaming. Een mogelijke
hervorming is een verschuiving naar bronbelasting in plaats van belasting op
eindgebruik: zo worden duurzame keuzes goedkoper en niet-duurzame opties
duurder, zonder dat de consument per saldo meer betaalt. Daarvoor is het wel
essentieel dat een dergelijke bronbelasting net zozeer doorwerkt in prijzen voor de
grootverbruikers van zakelijke aard, als voor consumenten. Dit is met de huidige
energiebelasting nauwelijks het geval.

Consumentenbond
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Wij zouden daarom in de volgende kabinetsperiode graag het volgende zien

5 Transparantie warmtenetten

gebeuren:

Waar liggen de problemen voor consumenten?
De verhouding van de energiebelasting van consumenten tegenover de

In de uitvoering van het Klimaatakkoord worden consumenten om redenen van

grootverbruiker moet in de komende kabinetsperiode (verder) worden aangepakt.

duurzaamheid verleid om zich aan te laten sluiten op een warmtenet. Er bestaan
vaak twijfels over de werkelijke duurzaamheid van de warmtebronnen waarmee
een bepaald warmtenet gevoed gaat worden. Of consumenten hebben wel oren
naar een warmtenet op bijvoorbeeld restwarmte, maar niet naar een

3 Installatiekwaliteit

biomassacentrale in de buurt. Als een consument eenmaal op een warmtenet is
aangesloten, is er nauwelijks een weg terug. Er moet worden voorkomen dat na

Waar liggen de problemen voor consumenten?

aansluiting blijkt dat het warmtenet toch niet zo duurzaam is als voorgespiegeld

Kwaliteitsborging voor installaties is door het huidige kabinet toegezegd, maar de

was. Want dat ondergraaft het draagvlak voor de warmtetransitie.

uitvoering hiervan is nog onduidelijk. Nu vinden er dikwijls slechte installaties plaats,
bijvoorbeeld bij warmtepompen of zonnepanelen, en dit haalt het vertrouwen weg

Wat moet er veranderen?

bij de consument.

Consumenten moeten niet alleen betrokken worden bij de keuze voor een
alternatief voor verwarmen op aardgas (all-electric, duurzaam gas of warmtenet).

Wat moet er veranderen?

Maar ook bij de achterliggende keuzes voor invoering van een warmtenet. Er moet

Voor het waarborgen van de kwaliteit van de installatiebranche is een nieuwe

volledige transparantie komen over de bronnen die in een warmtenet toegepast

wettelijke regeling nodig , zodat huiseigenaren erop kunnen vertrouwen dat de

(gaan) worden en de duurzaamheid van die warmtebronnen. Zodat consumenten

aanschaf én installatie van duurzame installaties op de juiste wijze plaatsvindt.

zich achteraf niet vals voorgelicht voelen.

Wij doen daarom ook de volgende aanbeveling:

Er moeten strenge, eenduidige wettelijke eisen komen zodat er voor consumenten
transparantie ontstaat over huidige en toekomstige warmtebronnen van een

Er is een wettelijke regeling nodig die betere installatiekwaliteit garandeert

warmtenet. Deze transparantie gaat verder dan alleen CO2-emissiefactoren

4 Warmtetarieven

6 Energiecontracten

Waar liggen de problemen voor consumenten?

Waar liggen de problemen voor consumenten?

Op dit moment betalen afnemers van een warmtenet bij een stijgende gasprijs, ook

De Consumentenbond ziet dat er bij het aanbod van energiecontracten geregeld

hogere tarieven voor het warmtenet. Dit heet het Niet-Meer-dan-Andersprincipe

misleidende informatie wordt verstrekt door de aanbieder, waardoor de consument

(NMDA). Deze koppeling is onhoudbaar en ontmoedigt de consument om aan te

geen juist beeld heeft van het aanbod dan wel het gepresenteerde voordeel bij een

sluiten op een warmtenet. Dit kan niet wachten tot 2027, wanneer de nieuwe

overstap niet wordt waargemaakt. Consumenten sluiten daardoor ongunstige

tariefregulering volledig ingevoerd wordt.

contracten af. Vaak vindt dit plaats via tussenpersonen, waarna de energieaanbieder zich achter de tussenpersoon verschuilt. Ook worden consumenten met

Wat moet er veranderen?

lokkertjes in winkels overgehaald een overstap te maken. Een voorbeeld is het in de

Het is noodzakelijk de warmtetarieven op het huidige peil te maximeren tot de

Mediamarkt aanbieden van een cadeaubon van 250 euro, te besteden in de

nieuwe warmtewet ingaat. Ook moet de verhouding tussen de maximaal

Mediamarkt, als de consument dan overstapt naar aanbieder X. In die situatie kan

toegestane vaste en variabele lasten bij warmte zo vormgegeven worden dat

de consument zich niet voldoende en juist (laten) informeren.

energiebesparing ook voor de consumenten op een warmtenet lonend is.

Wat moet er veranderen?
Er is een goed alternatief voor NMDA warmtetarieven in de nieuwe warmtewet

De verkoop van energiecontracten dient zo transparant mogelijk te gebeuren,

nodig, maar ook voor de overgangsperiode tot inwerkingtreding al

waarbij de energieleverancier altijd verantwoordelijk is. De Consumentenbond wil
daarom dat de overheid zich richt op het realiseren van het volgende:
Energiecontracten moeten op een eerlijke wijze worden aangeboden.
Aanbieders moeten op een eerlijke en transparante wijze met contractaanbieding
omgaan, zonder rare situaties met tussenbureaus of kortingsacties.

Consumentenbond
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Persoonlijke financiën
1 Verzekeringen
Waar liggen de problemen voor consumenten?
Verzekeringen blijven voor consumenten vaak onduidelijk, waardoor zij vaak meer
betalen dan nodig is en minder krijgen dan zij mogen verwachten. Adviseurs voor
schadeverzekeringen ontvangen provisie voor hun dienstverlening. Veel
consumenten weten niet dat adviseurs voor schadeverzekeringen provisie
ontvangen, dat zij die als klant zelf betalen (via de premie), en dat daar
dienstverlening voor gevraagd mag worden. Doordat consumenten niet worden
ingelicht over het bestaan van dit provisiesysteem, betalen zij vaak (te) veel en lopen
zij dienstverlening mis. Ook worden regelmatig premies van schadeverzekeringen
stilzwijgend verhoogd met meer dan 10%; dit moet worden beperkt.

Wat moet er veranderen?
Provisietransparantie moet door de overheid verplicht worden, zodat consumenten
weten waar zij voor betalen en op welke dienstverlening zij recht hebben. Daarnaast
moet exorbitante premieverhoging zonder wilsovereenstemming van de
consument stoppen.
Wij willen dat de overheid meer zekerheid voor consumenten creëert:
Provisietransparantie moet verplicht worden
Provisie van adviseurs moet in euro’s en voorafgaand aan de dienstverlening
bekend zijn voor consumenten. Als de consument weet dat hij betaalt voor
dienstverlening en hoeveel en welke dienstverlening daartegenover staat, zal hij
daar ook vaker actief om vragen.

Premieverhogingen boven 10% moeten uitdrukkelijker worden overeengekomen
De Consumentenbond vindt dat deze verhogingen uitdrukkelijk moeten worden
vermeld en overeengekomen, zodat consumenten een geïnformeerde keuze
kunnen maken. En zodat zij gebruik kunnen maken van het bestaande recht om
over te stappen als ze de verhoging niet acceptabel vinden. Bij dergelijke
verhogingen moet er dus een duidelijke wilsovereenstemming zijn, in plaats van
een stilzwijgende verhoging.

Ook de geregistreerde medegebruiker van een auto moet schadevrije jaren
kunnen opbouwen
Momenteel bouwen alleen de verzekeringsnemers schadevrije jaren (en daarmee
korting) op. Partners (of kinderen) die de auto ook vaak gebruiken, bouwen deze
niet op en moeten dus het volle pond betalen als zij zelfstandig een verzekering
afsluiten.

Consumentenbond
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2 Overlijdensrisicoverzekeringen

De Consumentenbond wil graag dat in de volgende kabinetsperiode de volgende
aanbevelingen gerealiseerd worden:

Waar liggen de problemen voor consumenten?
Het is voor chronisch zieken een groot probleem dat zij geen

Negatieve spaarrente op bedragen tot €100.000 moet wettelijk verboden worden,

overlijdensrisicoverzekeringen kunnen afsluiten, of alleen tegen een te hoge

omdat dit onredelijk bezwarend is voor bestaande spaarders

premie. Maar liefst 9,9 miljoen mensen hebben een chronische aandoening en

Het heffen van negatieve spaarrente op bedragen tot €100.000 door banken

krijgen hierdoor vaak een premie-opslag of zelfs afwijzing. De opslag kan oplopen

moet verboden worden. Immers, de consument heeft deze spaarrekening ooit

tot zes keer hoger dan normaal. Premieberekeningen van verzekeraars lijken

afgesloten onder andere voorwaarden. Uit meerdere panelonderzoeken van de

complete willekeur. Ook de doorlooptijd van aanvragen blijkt een heikel punt; twee

Consumentenbond blijkt dat het overgrote deel van de consumenten dit

tot drie maanden is geen uitzondering. Vaak hebben consumenten geen keuze en

onacceptabel vindt. De Consumentenbond ziet graag dat de overheid negatieve

dienen zij de aanvraag maar te accepteren.

spaarrente wettelijk verbiedt.

Wat moet er veranderen?
Buitenproportionele premie-opslagen moeten ontmoedigd worden, zodat

Bouwsparen instellen maakt het mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen voor een

chronisch zieken niet in een lastige situatie komen bij het afsluiten van een

eigen huis

overlijdensrisicoverzekering.

Bouwsparen is de combinatie van een geblokkeerde spaarrekening en een
lening. Op de spaarrekening spaar je een vooraf zelf bepaald bedrag bij elkaar.

Stop met willekeur van buitenproportionele premie-opslagen bij

Zodra dat is bereikt, ontvang je hetzelfde bedrag als lening uit de bouwspaarkas.

overlijdensrisicoverzekeringen

Je spaart dus een deel zelf en leent daarbovenop datzelfde bedrag. De totale
bouwspaarsom gebruik je voor de aankoop (of verbouwing) van je huis: dit maakt
het voor starters makkelijker een huis te kopen op de krappe woningmarkt in

Zowel verzekeraars als de politiek moeten meer aandacht geven aan de groeiende

Nederland. Hierdoor komen er ook meer huurwoningen vrij voor andere groepen.

groep patiënten met een chronische aandoening, door buitenproportionele
premie-opslagen bij overlijdensrisicoverzekeringen onmogelijk te maken.

4 Garantie bij faillissementen

3 Sparen
Waar liggen de problemen voor consumenten?

Waar liggen de problemen voor consumenten?
Bij verschillende sectoren, zoals luchtvaart en energie, is het voor consumenten

Veel banken maken momenteel de overstap naar een negatieve spaarrente. Dit

onmogelijk om de risico’s op een faillissement van de aanbieder in te schatten,

terwijl de consument deze spaarrekening ooit heeft afgesloten onder andere

terwijl er relatief grote bedragen mee gemoeid zijn. Die bedragen betalen

voorwaarden. Dat is onwenselijk. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de

consumenten vooraf. Bij een faillissement trekken consumenten aan het kortste

nijpende situatie op de woningmarkt voor met name starters die moeite hebben

eind en raken zij hun investering kwijt.

met sparen voor een huis.

Wat moet er veranderen?

Wat moet er veranderen?

Wij verzoeken de overheid om regelingen op te stellen om dergelijke situaties te

De overheid moet het verbieden om een negatieve spaarrente in rekening te

verzachten. Denk hierbij aan het ertoe aanzetten van luchtvaartmaatschappijen en

brengen voor spaargeld tot €100.000. Ook moet er meer aandacht komen voor de

energieleveranciers om een bedrag apart te zetten in een fonds. In landen om ons

nijpende situatie op de woningmarkt voor met name starters. Het instellen van

heen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, zijn in deze sectoren dergelijke

bouwsparen kan deze situatie vergemakkelijken.

regelingen getroffen.
Daarom zouden wij graag in de volgende kabinetsperiode het volgende zien:
Bij voor consumenten belangrijke producten moet er een garantiefonds komen
voor faillissementen
Dit bedrag kan op diverse manieren opgebouwd worden, bijvoorbeeld door
de consument een minimumbedrag per vlieg ticket te laten betalen tot de
reserve is
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opgebouwd tot een nader te bepalen bedrag. Uit dit fonds worden
schadeloosstellingen voor consumenten gefinancierd, wanneer zij gedupeerd
zijn door een faillissement.

Digitale privacy en producten
1 Privacy
Waar liggen de problemen voor consumenten?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu twee jaar van kracht,
maar de Consumentenbond ziet dat de AVG nog lang niet voldoende wordt
nageleefd. Persoonsgegevens worden nog te vaak op een niet-transparante en
oneerlijke manier verkregen en verhandeld. Daarmee wordt het grondrecht op
privacy geschonden. De consument is de regie kwijt. De bedrijven die hier
verantwoordelijk voor zijn, schenden de Europese privacywet en hiermee de
privacyrechten van de consument. Daarnaast wordt bij overtredingen te weinig
gehandhaafd. Er zijn slechts een klein aantal boetes uitgedeeld, terwijl er duizenden
klachten van consumenten (en ook een flink aantal meldingen van de
Consumentenbond) zijn ingediend. Ook zien we in internationaal verband lange
trajecten, waardoor er maar geen besluit komt. Grote techbedrijven hebben de
datamacht, niet de consument.

Wat moet er veranderen?
Het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet worden
geïntensiveerd. Bedrijven mogen alleen gegevens vragen en gebruiken die echt
nodig zijn voor hun dienst of product. Daarnaast mogen ze gegevens niet zonder
expliciete toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken. Ook mogen
bedrijven consumenten niet weigeren voor een dienst als zij hun gegevens niet
willen geven voor commerciële doeleinden. Dit gaat nog te vaak fout. Adequate en
afschrikwekkende handhaving bij overtredingen is essentieel. Ook moet de AP
meer capaciteit krijgen om haar taken te kunnen volbrengen.
De Consumentenbond zou daarom in de volgende kabinetsperiode graag de
volgende twee aanbevelingen gerealiseerd zien:
De overheid moet inzetten op strengere handhaving bij overtredingen, zodat
bedrijven zorgvuldig om zullen gaan met persoonsgegevens, conform de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet meer capaciteit krijgen om
overtredingen te kunnen handhaven

Google ontfutselt al jaren stiekem
locatiegegevens van consumenten. De
Consumentenbond diende hierover al op
27 november 2018 een een klacht en
handhavingsverzoek in bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, maar er is nog steeds
geen besluit. Google kan ondertussen
doorgaan met het verzamelen van
gegevens en schendt zo de privacy van
vele miljoenen Europese consumenten.

Consumentenbond
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2 Digitale producten

overheid moet ervoor zorgen dat netwerken ‘open’, ofwel vrij toegankelijk voor
andere aanbieders, zijn.

Waar liggen de problemen voor consumenten?
De Consumentenbond ziet dat slimme apparaten nog niet altijd voldoen aan de

Wij doen dan ook de volgende aanbevelingen:

veiligheidseisen. Daaropvolgend lijden consumenten schade door slechte
beveiliging. De Europese Product Liability Directive (PLD) voldoet niet aan het

De overheid moet erop sturen dat er voldoende concurrentie op de vaste internet-

beschermen van consumentenrecht op dit gebied. Deze is al 35 jaar oud en

en tv- markt gecreëerd wordt, door het verplicht ‘openstellen’ van alle netwerken

hoognodig toe aan vernieuwing. De inhoud gaat nu vooral over fysieke veiligheid en

Voor nieuwe aanbieders moet het mogelijk worden om makkelijk toe te treden

niet over digitale veiligheid.

tot de markt, ongeacht het netwerk/de techniek.

Wat moet er veranderen?
Fabrikanten zouden alleen slimme apparaten op de markt mogen brengen die

De overheid moet faciliteren dat de ACM haar bevoegdheden goed uit kan voeren

voldoen aan minimale veiligheidseisen. Als consumenten schade lijden door slechte
beveiliging, dient dit vergoed te worden. Er zijn nu Europese richtlijnen en nationale
wetgeving in de maak. Het is van belang dat het kabinet deze wetten doorvoert en
vaart maakt met concrete wetsvoorstellen. En schadevergoeding als gevolg van

4 Artificial Intelligence

slechte beveiliging moet opgenomen worden in de Europese Product Liability

Waar liggen de problemen voor consumenten?

Directive (PLD).

We voorzien dat consumenten steeds meer te maken krijgen met artificial intelligence
De Consumentenbond ziet daarom graag het volgende:

(AI). Ze krijgen daarbij niet de transparantie en veiligheid die gewenst is. Door
bijvoorbeeld verouderde of foutieve data kan AI in je nadeel werken. Geautomatiseerde

Fabrikanten mogen alleen slimme apparaten op de markt brengen die voldoen aan

besluitvorming vindt niet altijd op een eerlijke en verantwoorde manier plaats en er is

minimale veiligheidseisen

gebrek aan bescherming tegen discriminatie en oneerlijke differentiatie.

Het aankomende kabinet moet erop toezien dat de Europese Radio Equiment
Directive die hiervoor moet zorgen, zonder vertraging wordt omgezet in

Wat moet er veranderen?

nationale wetgeving.

Consumenten moeten een sterke rechtspositie krijgen op AI gebied.
Consumenten hebben recht op transparantie, uitleg en het maken van bezwaar, om
hiermee de controle over hun gegevens te behouden en zich te kunnen verzetten

Consumenten die schade lijden doordat hun slimme apparaat slecht beveiligd is,

tegen oneerlijke beslissingen. Wettelijke naleving van regels en toezicht moet

hebben recht op schadevergoeding

gewaarborgd worden door inzet van de overheid. Ook moeten AI-aangedreven

Dit moet opgenomen worden in het Europese Product Liability Directive en daarna

producten gedurende hun hele levenscyclus veilig zijn. Het moet voor de

omgezet in nationale wetgeving. Het volgende kabinet moet hier actief op inzetten.

consument helder worden wanneer AI keuzes maakt voor de consument, of dat nu
positief of negatief uitpakt. Daarop volgend hebben consumenten het recht op
verhaal en openbare handhaving als er negatieve gevolgen zijn door de

3 Concurrentie op de providermarkt

kunstmatige intelligentie. Hier wordt momenteel op EU niveau over gesproken, en
de Consumentenbond ziet graag dat de overheid hier doortastend mee omgaat:

Waar liggen de problemen voor consumenten?

De overheid dient een veilige en transparante digitale omgeving na te streven waar

Er is onvoldoende concurrentie op de providermarkt, waardoor de markt niet goed

Artificial Intelligence (of algoritmes of geautomatiseerde computerbesluiten)

functioneert. Er is nu sprake van een duopolie: twee providers hebben nu een eigen

consumenten verder helpt en niet nadelig beïnvloedt, door bij de ontwikkeling van

netwerk en daarmee de markt in handen. Zij stuwen zo de prijzen op en verdelen de

EU-wetgeving hierop te sturen en dit in Nederland na te leven

markt. Een toetreder kan nu niet zomaar een eigen netwerk neerleggen, vanwege
de torenhoge kosten die dit met zich meebrengt. Ook kan een toetreder niet goed
concurreren met bestaande netwerken, omdat deze ofwel niet open zijn, ofwel de
prijs zo hoog is dat de business case niet positief uitvalt.

Wat moet er veranderen?
Er moet voldoende concurrentie zijn voor een goed functionerende providermarkt.
Dit geeft consumenten een eerlijkere keuze. Daarom zijn wij voorstander van het
openstellen van alle netwerken: koper, kabel en glasvezel. De consument moet uit

AI is overal. Netflix doet je voorstellen van andere content op basis
van algoritmes. Banken gebruiken AI om ‘verdachte’ activiteiten te
monitoren en fraude te bestrijden. En de overheid zet het in om
aanvragen van burgers te verwerken. Soms kan op AI gebaseerde
informatie zelfs leiden tot afwijzing voor een abonnement of een
kredietaanvraag.

minstens drie providers met snel internet (minstens 30 Mb/s) kunnen kiezen. De
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Internationale en
grensoverschrijdende handel
Handel heeft een grote impact op het dagelijks leven van consumenten. Kleding,
elektronica, voedsel en diensten zoals vakantiereizen maken onderdeel uit van de
internationale handel. Steeds meer producten en diensten worden via internet
aangeboden, ook door aanbieders van buiten de EU. Dit heeft tot gevolg dat er ook
toezicht moet worden gehouden op de veiligheid en deugdelijkheid van producten
die via webwinkels van buiten de EU worden aangeboden. Bij het onderhandelen
over, en sluiten van nieuwe handelsverdragen gaat het de laatste jaren niet alleen
over het afschaffen van tarieven en quota’s, maar steeds vaker ook over andere
zaken, zoals het aanpassen van product- en productiestandaarden. Dit heeft grote
gevolgen voor de bescherming van consumenten.

1 Toezicht op internethandel
Waar liggen de problemen voor consumenten?
Regelmatig komen ondeugdelijke en zelfs onveilige/schadelijke producten bij de
Nederlandse consumenten terecht, aangeboden door niet-Europese webwinkels.
De toezichthouder NVWA is onvoldoende toegerust om deze razendsnel groeiende
markt te controleren.
Als daarnaast toezichthouders op het gebied van consumentenrecht te maken
krijgen met een partij die internationaal gevestigd is, dan leidt dit vaak tot
langdurige, stroperige procedures als er iets misgaat. Bedrijven profiteren er zo van
om in het buitenland gevestigd te zijn en het duurt lang voordat de toezichthouder
kan ingrijpen.

Wat moet er veranderen?
De overheid moet er in de volgende kabinetsperiode voor zorgen dat er beter
toezicht wordt gecreëerd op de internationale markt, zodat consumenten niet
langer de dupe worden van louche partijen.
Wij zien graag de volgende aanbevelingen gerealiseerd:
Verbetering van het toezicht op de veiligheid van producten aangeboden door
niet-Europese webwinkels

Beter toezicht op het gebied van consumentenrecht op internationaal gevestigde
partijen
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Expliciete vermelding van consumentenbescherming als een overkoepelend doel
In maart 2020 is er een onderzoek uitgevoerd

en systematisch opnemen van een hoofdstuk consumentenbescherming in

naar producten die besteld zijn van buiten de

handelsverdragen

EU bij sites zoals AliExpress en Wish.com.
Hieruit bleek dat tweederde van de geteste
producten in Nederland niet in de winkel zou

Inclusie van consumentenorganisaties en transparantie tijdens de

mogen liggen, zoals rookmelders die niet

onderhandelingen

afgaan, cosmetica met te hoge
concentraties van bepaalde stoffen en
smeltende powerbanks.
Veel middelen en stoffen zijn in de EU niet
toegelaten, maar in de VS wel. Zo mogen in de
VS varkens behandeld worden met het

2 Handelsakkoorden

controversiële middel Ractopamine dat zorgt
voor malser vlees en snellere groei van

Waar liggen de problemen voor consumenten?

varkens. Ook bevatten cosmetica in de VS

Bij de onderhandelingen over de handelsverdragen TTIP, CETA en EU-Mercosur is

talloze bestanddelen die in de EU niet

gebleken dat belangrijke consumentenrechten én andere maatschappelijke

toegelaten zijn. Tijdens de onderhandelingen

waarden onder druk komen te staan. Denk hierbij met name aan product- en

over het handelsverdrag TTIP oefende de VS

voedselveiligheidsregelgeving, maar ook aan mogelijkheden voor garantie of

grote druk uit op de EU om onze strenge

verhaal halen bij ondeugdelijke producten en diensten. De lagere

voedsel- en productveiligheidsregelgeving

productiestandaarden in andere landen zorgen voor druk op de relatief hoge

aan te passen.

standaarden die wij in Europa hebben opgebouwd. Daarnaast zorgt het instrument
van investeerdersbescherming buiten de reguliere rechtspraak om (Investor-State
Dispute Settlement, ISDS of Investor Court System, ICS) voor druk op de overheid
om een soepeler milieu- en of consumentenbeschermingsbeleid in te stellen.

Wat moet er veranderen?
Nederland én de EU moeten een handelsbeleid nastreven dat werkt vóór
consumenten, op alle vlakken. De dreiging van een neerwaartse spiraal van
consumentenbescherming moet worden afgewend, door duidelijke kaders op te
stellen. Deze moeten ervoor zorgen dat alle partijen, dus ook
consumentenorganisaties, evenveel invloed krijgen bij de onderhandelingen van
toekomstige handelsakkoorden van de EU met andere machtsblokken.
Het volgende kabinet moet om dit te bewerkstelligen deze uitgangspunten
uitdragen bij de discussies over handelsverdragen in de EU:
Betere waarborging van het recht om te reguleren (‘right to regulate’) van de EU
en de lidstaten

Expliciete vermelding van consumentenbescherming, het voorzorgprincipe en de
hazard-based approach

Bestendiging van het EU-beleid op het gebied van grensoverschrijdend
dataverkeer, gegevensbescherming en privacy
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