
Reactie Uneto-Vni op het consultatiedocument Agenda 2012-2013, binnengekomen per 

mail op 23-11-2011: 

 

 

Geachte mevrouw Van Buchem, 

 

Naar aanleiding van uw brief van 31 oktober jl. hebben wij de volgende aanvulling op de 

voorgenomen agenda voor de komende twee jaar. 

Wij missen in de voorgestelde prioriteitstelling de naleving van leveranciers van 

consumentenkooprechten bij non-conformiteit. 

 

In uw missie staat dat u eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten bevordert. 

In dat kader heeft u de afgelopen jaren opgetreden op het aandachtsgebied Garantie en 

Conformiteit. 

Zoals wij meerdere malen hebben aangekaart zijn de grootste knelpunten op dat gebied, 

ondanks uw voorlichting en handhaving bij winkeliers, niet opgelost. 

Deze betreffen: 

1) de juridische complexiteit en bovenal de onduidelijkheden in de wetgeving over de 

duur van aansprakelijk bij non-conformiteit na twee jaar en de wijze hoe daarmee 

kan worden omgegaan; 

2) het niet naleven van leveranciers die rechtstreeks aan consumenten producten en 

diensten leveren en 

3) het niet meewerken van leveranciers aan een correcte afhandeling bij non-

conformiteit, die zij als fabrikant/importeur veroorzaakt hebben. 

Deze werken in grote mate ten nadele van alle Nederlandse consumenten. 

 

Bij de eerste twee punten spreekt het voor zich dat consumenten daarvan de dupe zijn. 

Met betrekking tot het derde punt doet UNETO-VNI er alles aan om tot nadere uitleg en 

praktische uitvoerbaarheid te komen, maar vindt aan de kant van de leveranciers geen 

medewerking en geen eenduidige interpretatie en werkwijze. 

Ondanks alle voorlichting door de Consumentenautoriteit bij fabrikantenorganisaties blijft 

de situatie onveranderd en zit de detaillist nog steeds knel tussen de consument en de 

leverancier bij de afhandeling van een non-conformiteit.  

Het regresrecht is enorm lastig afdwingbaar door de onevenwichtige machtsverhouding 

met grote internationale leveranciers. 

 

Tegen deze achtergrond vinden wij dat de Consumentenautoriteit juist in 2012 en 2013 

hoge prioriteit moet geven aan toezicht en handhaving bij leveranciers op naleving van 

de consumentenkooprechten en eerlijke voorlichting. 

Tevens vinden wij dat de Consumentenautoriteit bij de wetgever moet aandringen om de 

geconstateerde onduidelijkheden in de wetgeving weg te nemen. 

Zodat er volstrekte duidelijkheid en eenduidigheid in afhandeling zal ontstaan. 

 

Met veel belangstelling zien wij uit naar de definitieve agenda met de door ons 

aangegeven aandachtspunten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice Estourgie                                                                                                 

 


