
Reactie op Groenboek 'Consumenten Acquis' 
 
Het Platform Detailhandel Nederland verwelkomt het Groenboek ‘Herziening 
consumentenwetgeving’. Het pakket consumentenwetgeving is aan modernisatie toe. De wereld 
verandert, en de wetgeving is niet in staat zichzelf hieraan aan te passen. Het Platform is dan ook 
tevreden met dit initiatief en ziet de unieke mogelijkheden om niet alleen de consumentenwetgeving 
te verbeteren, maar tegelijk bij te dragen aan andere doelstellingen, zoals de Lissabon-doelstelling 
en de doelstelling om administratieve lasten te verlagen 
 
Het is een uitgelezen kans, werk te maken van het verminderen van de administratieve lasten. De 
herziening biedt mogelijkheden de bestaande wetgeving te vereenvoudigen, beter te laten aansluiten 
op de wereld van vandaag en te harmoniseren. Nationale koppen kunnen hiermee worden 
weggewerkt waardoor een eerlijkere concurrentie ontstaat, waarvan zowel consumenten als 
bedrijfsleven kunnen profiteren.  
 
En dat is hetgeen het consumentenrecht als doel moet hebben: de consument en het bedrijfsleven 
zoveel mogelijk laten profiteren van de interne markt en de Europese eenmaking. Daarom roept het 
Platform Detailhandel Nederland op deze herziening niet als een losstaand feit te behandelen, maar 
de verbindingen die bestaan met andere wetgeving niet uit het oog te verliezen en hiermee rekening 
te houden. Met name wetgeving op het gebied van de interne markt heeft een grote invloed op het 
“Consumenten Acquis”. 
 
Een herziening kan invloed hebben op de grensoverschrijdende consumentenaankopen en op de 
aankopen via internet. Uit onderzoek is gebleken dat de Europese consument nog niet veel 
aankopen doet in een andere lidstaat, behalve tijdens vakanties. Een herziening kan een stimulans 
betekenen voor het internationaal aankopen. Bovendien kan het aankopen via internet profiteren 
van deze herziening. Tegelijk is het Platform Detailhandel Nederland ervan overtuigd dat 
internethandel geen aparte behandeling moet krijgen en zeker geen ‘positieve discriminatie’: elk 
verkoopkanaal heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is aan de consument om op basis van 
informatie over de voor- en nadelen van verkooptechnieken een keuze te maken. Alleen op deze 
manier kan een gelijk speelveld worden gecreëerd.  
 
Zoals uit de antwoorden zal blijken is het Platform Detailhandel Nederland in principe voorstander 
van een totale harmonisatie. Dit laat geen ruimte voor verschillen tussen lidstaten, niet naar boven 
en niet naar onder.  Indien het Platform antwoordt voor harmonisatie te zijn, dan gaat het Platform  
ervan uit dat dit gebeurt op het niveau van wat nu is voorgeschreven, en niet op het niveau van de 
‘hoogste bieder’ (de lidstaat die het hoogste niveau heeft). Dit zou namelijk geen harmonisatie zijn, 
maar een verhoging van het niveau.   
 
Bovendien is het Platform Detailhandel Nederland in principe voorstander voor een horizontaal 
instrument. Dit kan een samengevoegd pakket regelgeving zijn voor de sector detailhandel, wat 
duidelijkheid ten goede komt. Hierbij moet worden opgemerkt, dat aangezien de inhoud nog niet 
bekend is, hier enige voorzichtigheid is geboden. Dit zijn belangrijke elementen die voor de sector 
de keuze van voor of tegen mede bepalen. Het Platform is niet tegen het principe in het algemeen, 
maar wacht af wat de inhoud zal zijn.  
 
 



Vraag A1: Hoe moet de herziening van het consumentenacquis volgens u worden aangepakt? 
Optie 1: Een verticale benadering, waarbij de bestaande richtlijnen afzonderlijk 
worden herzien. 
Optie 2: Een gemengde aanpak, waarbij een kaderinstrument betreffende de 
horizontale kwesties die voor alle consumentenovereenkomsten van belang zijn, zo 
nodig wordt gecombineerd met een herziening van bestaande sectoriële richtlijnen. 
Optie 3: Status-quo: geen herziening. 
 
Het Platform Detailhandel Nederland kiest namens de gehele Nederlandse detailhandel voor een zo 
uitgebreid mogelijk horizontaal instrument dat als totaalpakket kan dienen voor de detailhandel. Dit 
zou overal in de Europese Unie gelijk moeten zijn. Een verordening lijkt hiervoor het meest 
geschikt. Dit komt ten dele overeen met optie 2, met de nadruk op 'zo nodig aangevuld'.  
 
Vraag A2: Welke werkingssfeer moet een eventueel horizontaal instrument krijgen? 
Optie 1: Het moet van toepassing zijn op alle consumentenovereenkomsten, zowel 
voor binnenlandse als voor grensoverschrijdende transacties. 
Optie 2: Het moet alleen van toepassing zijn op grensoverschrijdende 
overeenkomsten. 
Optie 3: Het moet alleen gelden voor op afstand gesloten overeenkomsten, ongeacht 
of die grensoverschrijdend of binnenslands tot stand komen. 
 
Optie 1 geniet de voorkeur van de gehele Nederlandse detailhandel. Dit geeft de meeste 
duidelijkheid en zekerheid voor de consument en schept geen concurrentienadeel. Elke andere optie 
schept een discriminatie van bepaalde verkoopkanalen en is niet de juiste keuze. Elk verkoopkanaal 
heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is aan de consumenten om deze voor- en nadelen te 
beoordelen en een keuze te maken op welke manier hij een product wenst te kopen.  
 
Vraag A3: Welke mate van harmonisatie moet met de herziene richtlijnen/het nieuwe 
instrument worden bereikt? 
Optie 1: De herziene wetgeving moet gebaseerd zijn op volledige harmonisatie, 
aangevuld met een bepaling inzake wederzijdse erkenning voor niet volledig 
geharmoniseerde onderwerpen. 
Optie 2: De herziene wetgeving moet gebaseerd zijn op minimale harmonisatie in 
combinatie met een bepaling 
 
Aangezien de sector voorstander is van totale harmonisatie, kiest het Platform Detailhandel 
Nederland voor optie 1, maar dan zonder het laatste deel, aangezien dit toch ruimte laat voor een 
minimale of niet volledige harmonisatie. Dit kan leiden tot 'goldplating', dat onduidelijkheid schept, 
en kan leiden tot concurrentievoor- of nadelen. De nationale uitwerking van de 
gebruiksduurverwachtingen en de te hanteren vervaltermijn leveren grensoverschrijdend geen gelijk 
speelveld op, werkt verwarrend voor de internationaal kopende consument en maakt het 
internationale leveranciers problematisch.  Volledige harmonisatie is volgens het Platform 
Detailhandel Nederland de beste keuze en dit moet men doortrekken.  
 
Vraag B1: Hoe moeten de begrippen ‘consument’ en ‘handelaar’ worden gedefinieerd? 
Optie 1: De bestaande definities moeten op één lijn worden gebracht zonder iets 
aan de werkingssfeer te veranderen. Consumenten moeten worden gedefinieerd als 
natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen. Handelaren moeten worden gedefinieerd als (natuurlijke of 
rechts-) personen die handelen voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen. 
Optie 2: De begrippen ‘consument’ en ‘handelaar’ moeten worden verruimd tot 



natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten 
(consument) of hoofdzakelijk binnen (handelaar) hun bedrijfs- of beroepsactiviteit 
vallen. 
 
Vooral vanwege duidelijkheid en rechtszekerheid kiest de Nederlandse detailhandel voor optie 1. 
Het uitbreiden van de definitie leidt volgens het Platform Detailhandel Nederland tot 
onduidelijkheden, zeker ook voor de sector. Het Platform stelt vast dat deze definities niet los 
mogen staan van andere wetgeving of documenten zoals de 'New Approach' en het 'common 
framework for the marketing of products'.  
 
Vraag B2: Moeten overeenkomsten tussen particulieren als consumentenovereenkomsten 
worden beschouwd wanneer één van de partijen optreedt via een professionele bemiddelaar? 
Optie 1: Status-quo: de consumentenbescherming moet niet worden uitgebreid tot 
c2c-overeenkomsten waarbij één partij voor de sluiting van de overeenkomst 
gebruikmaakt van een professionele bemiddelaar. 
Optie 2: Het begrip ‘consumentenovereenkomst’ moet worden uitgebreid tot 
situaties waarin één partij optreedt via een professionele bemiddelaar. 
 
Het Platform Detailhandel Nederland kiest hier voor optie 1.  
 
Vraag C: Moet een horizontaal instrument voor handelaars de algemene verplichting 
bevatten om volgens de beginselen van goede trouw en billijke behandeling te handelen? 
Optie 1: Het horizontaal instrument dient een bepaling te bevatten dat handelaars in 
het kader van het Europees verbintenissenrecht geacht worden te goeder trouw te 
handelen. 
Optie 2: De status-quo wordt gehandhaafd: geen algemene bepaling. 
Optie 3: Er moet een algemene bepaling worden toegevoegd die zowel op 
handelaars als op consumenten van toepassing is. 
 
Optie 3 geniet de voorkeur van de Nederlandse detailhandel. Het is duidelijk en eerlijk, naar 
winkeliers en consumenten toe. Dit principe is al van kracht in de Nederlandse wetgeving en het 
invoeren van Europees niveau kan alleen maar leiden tot meer openheid en gelijkheid onder 
winkeliers, wat de consument ten goede komt.  
 
Vraag D1: In hoeverre moeten de voorschriften inzake oneerlijke bedingen in 
overeenkomsten ook gelden voor bedingen waarover afzonderlijk onderhandeld is? 
Optie 1: De werkingssfeer van de richtlijn inzake oneerlijke bedingen moet worden 
uitgebreid tot bedingen waarover afzonderlijk onderhandeld is. 
Optie 2: Alleen de lijst van bedingen in de bijlage bij de richtlijn moet van 
toepassing worden verklaard op bedingen waarover afzonderlijk onderhandeld is. 
Optie 3: Status-quo: de communautaire voorschriften blijven uitsluitend van 
toepassing op standaardvoorwaarden of bedingen waarover niet onderhandeld is. 
 
Optie 3 geeft de betrokken partijen de mogelijkheid te onderhandelen en zo betere voorwaarden te 
krijgen, met name de consument. Indien expliciet is onderhandeld over zaken, dan zijn beide 
partijen volledig ingelicht en is er geen nood aan communautaire voorschriften.  
 



Vraag D2: Welke status moet een in een horizontaal instrument op te nemen lijst van 
oneerlijke bedingen krijgen? 
Optie 1: Status-quo: handhaving van de huidige indicatieve lijst. 
Optie 2: Voor sommige contractvoorwaarden moet een weerlegbaar vermoeden van 
oneerlijkheid (grijze lijst) worden vastgesteld. Deze mogelijkheid combineert het 
indicatieve karakter van de lijst met de nodige flexibiliteit ten aanzien van de 
beoordeling van eerlijkheid. 
Optie 3: Er moet een lijst – vermoedelijk veel korter dan de bestaande – van 
voorwaarden worden vastgesteld die in alle omstandigheden als oneerlijk worden 
beschouwd (zwarte lijst). 
 
Voor de consument is één enkele eenvoudige lijst, waar de betekenis onomstreden is, het 
duidelijkst. Dit komt overeen met optie 3. Zoals al eerder vermeld, is het Platform Detailhandel 
Nederland van mening dat deze herziening moet worden aangegrepen om tot een vereenvoudiging 
van de wetgeving te komen en een vermindering van administratieve lasten. Een dubbele lijst, of 
een 'grijze' lijst draagt niet bij aan deze gewenste vermindering.  
 
Vraag D3: Moet de werkingssfeer van de beoordeling van het oneerlijke karakter van 
bedingen worden uitgebreid? 
Optie 1: De beoordeling van oneerlijke bedingen moet worden uitgebreid tot het 
voorwerp van de overeenkomst en de prijs. 
Optie 2: Status-quo: de beoordeling van oneerlijke bedingen moet in haar huidige 
vorm gehandhaafd blijven. 
 
Optie 2 geniet de voorkeur van de Nederlandse detailhandel.  
 
Vraag E: Welke verbintenisrechtelijke gevolgen moeten worden verbonden aan het niet 
verstrekken van de in het consumentenacquis voorgeschreven informatie? 
Optie 1: De bedenktijd, bij wijze van uniforme rechtsmogelijkheid wegens het niet 
voldoen aan de informatievereisten, moet worden uitgebreid tot bv. drie maanden. 
Optie 2: Er moeten verschillende rechtsmogelijkheden komen voor inbreuken op 
verschillende categorieën informatieverplichtingen: sommige inbreuken in de 
precontractuele en contractuele fase moeten aanleiding geven tot 
rechtsmogelijkheden (bv. bij onjuiste informatie over de prijs van een product moet 
de consument het recht krijgen de overeenkomst nietig te laten verklaren), terwijl 
andere nalatigheden rond de informatieverstrekking anders moeten worden 
behandeld (bv. verlenging van de bedenktijd of afwezigheid van een boetebeding). 
Optie 3: Status-quo: De verbintenisrechtelijke gevolgen van het niet verstrekken 
van informatie blijven voor verschillende soorten overeenkomsten verschillend 
geregeld. 
 
Optie 3 is de keuze van de Nederlandse detailhandel, indien de status-quo wordt geharmoniseerd op 
het niveau van de bestaande richtlijnen.  
 
Vraag F1: Moet de lengte van de bedenktijd in het hele consumentenacquis worden 
gelijkgetrokken? 
Optie 1: Er moet één bedenktijd komen voor alle gevallen waarin de 
consumentenrichtlijnen de consument het recht geven de overeenkomst te 
herroepen, bv. 14 kalenderdagen. 
Optie 2: Er moeten twee categorieën richtlijnen worden onderscheiden, elk met een 
eigen bedenktijd (bv. 10 kalenderdagen voor huis-aan-huisverkoop en op afstand 
gesloten overeenkomsten tegen 14 kalenderdagen voor timesharing). 



Optie 3: Status-quo: de bedenktijd moet in het consumentenacquis niet gelijk 
worden getrokken; die moet geregeld worden in de sectoriële wetgeving. 
 
Voor de consument is duidelijkheid het beste. Daarom kiest de Nederlandse detailhandel voor één 
bedenktermijn waar een bedenktermijn van toepassing is, bijvoorbeeld timesharing en huis-aan-
huisverkoop.  
 
Vraag F2: Hoe moet het herroepingsrecht worden uitgeoefend? 
Optie 1: Status-quo: de lidstaten moeten vrij blijven de vorm van de kennisgeving 
van opzegging te bepalen. 
Optie 2: Er moet één uniforme procedure voor de kennisgeving van opzegging in 
het hele consumentenacquis worden vastgesteld. 
Optie 3: Voor de kennisgeving van opzegging moeten geen vormvereisten gelden. 
De consument kan de overeenkomst dan op alle mogelijke manieren herroepen 
(ook door de goederen te retourneren). 
 
Optie 2 geeft de meeste duidelijkheid.  
 
 
Vraag F3: Welke kosten moeten de consument in het geval van herroeping in rekening 
worden gebracht? 
Optie 1: De huidige regelgevingsopties moeten worden afgeschaft – aan de 
consument worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht als hij van zijn 
herroepingsrecht gebruikmaakt. 
Optie 2: De bestaande mogelijkheden moeten algemeen gaan gelden: aan de 
consumenten worden dezelfde kosten in rekening gebracht wanneer zij van hun 
herroepingsrecht gebruikmaken, ongeacht de soort overeenkomst. 
Optie 3: Status-quo: De huidige regelgevingsopties moeten worden gehandhaafd. 
 
Het Platform Detailhandel Nederland kiest voor optie 2 om te komen tot een totale harmonisatie op 
Europees niveau.  
 
Vraag G1: Moet het horizontale instrument in algemene contractuele rechtsmogelijkheden 
voor de consument voorzien? 
Optie 1: Status-quo: de bestaande wetgeving voorziet in rechtsmogelijkheden die 
beperkt zijn tot bepaalde soorten overeenkomsten (bv. verkoopovereenkomsten). 
De algemene contractuele rechtsmogelijkheden moeten in de nationale wetgeving 
geregeld worden. 
Optie 2: De consument moet de beschikking krijgen over algemene contractuele 
rechtsmogelijkheden bij een inbreuk op elk type consumentenovereenkomst. 
Hierbij valt te denken aan het recht van de consument om de overeenkomst te 
beëindigen, korting te vragen of betaling te weigeren. 
 
Het Platform Detailhandel Nederland kiest voor optie 1, aangezien dit een zeer breed onderwerp is 
en deze optie de meeste mogelijkheden biedt. De winkelier moet de mogelijkheden, die hij nu heeft, 
behouden om de meest geschikte oplossing te kunnen kiezen, zodat de consument adequaat kan 
worden geholpen.  
 



Vraag G2: Moet het horizontaal instrument de consument een algemeen recht op 
schadeloosstelling bij inbreuk op een overeenkomst verlenen? 
Optie 1: Status-quo: contractuele schadeloosstelling moet geregeld blijven bij 
nationale wetgeving, behalve wanneer het communautaire acquis daarin voorziet 
(bv. pakketreizen). 
Optie 2: De consument moet een algemeen recht op schadeloosstelling krijgen – hij 
moet schadevergoeding kunnen eisen voor alle inbreuken, ongeacht het soort 
inbreuk en de aard van de overeenkomst. Het blijft aan de lidstaten om te bepalen 
welk soort schade wordt vergoed. 
Optie 3: Er moet een algemeen recht op schadeloosstelling komen voor althans de 
zuiver economische (materiële) schade die de consument door de inbreuk heeft 
geleden. Het staat de lidstaten dan vrij het niet-economische verlies (bv. morele 
schade) te regelen. 
Optie 4: De consument moet een algemeen recht op schadeloosstelling krijgen voor 
de zuiver economische (materiële) en de morele schade. 
 
In Nederland bestaat een regeling over schuldschade en dit functioneert naar behoren. Het Platform 
Detailhandel Nederland kiest daarom optie 3 voor zover deze beperkt wordt tot zuiver economische 
schade. Daarnaast vraagt het Platform expliciet uit te sluiten dat lidstaten morele schadevergoeding 
kunnen regelen, aangezien dit lijdt tot onnodige nationale koppen en dat moet worden voorkomen.  
 
Vraag H1: Moeten de regels inzake de verkoop van consumptiegoederen ook gaan gelden 
voor andere soorten overeenkomsten waarbij aan de consument goederen of digitale inhouden 
geleverd worden? 
Optie 1: Status-quo: de werkingssfeer blijft beperkt tot de verkoop van 
consumptiegoederen, met als enige uitzondering goederen die nog geproduceerd 
moeten worden. 
Optie 2: De werkingssfeer wordt uitgebreid tot andere soorten overeenkomsten 
waarbij goederen aan consumenten geleverd worden (bv. autoverhuur). 
Optie 3: De werkingssfeer wordt uitgebreid tot andere soorten overeenkomsten 
waarbij digitale inhouden aan consumenten geleverd worden (bv. muziek van 
internet). 
Optie 4: combinatie van optie 2 en 3. 
 
De Nederlandse detailhandel kiest voor optie 1, waaraan het Platform Detailhandel Nederland wil 
toevoegen dat een status-quo een Europese harmonisatie moet inhouden op het minimum niveau dat 
nu is voorgeschreven.  
 
Vraag H2: Moeten de regels inzake de verkoop van consumptiegoederen ook gaan gelden 
voor tweedehandsgoederen die op openbare veilingen worden verkocht? 
Optie 1: Ja. 
Optie 2: Neen, die moeten van de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht 
worden uitgesloten. 
 
Dit lijkt het Platform Detailhandel Nederland  erg moeilijk en veel onduidelijkheid geven. Daarom 
kiest het Platform voor optie 2.  
 



Vraag I1: Hoe moet het begrip ‘levering’ worden gedefinieerd? 
Optie 1: Onder ‘levering’ moet worden verstaan dat de consument de goederen 
daadwerkelijk in ontvangst neemt (d.w.z. de goederen worden de consument 
overhandigd). 
Optie 2: Onder ‘levering’ moet worden verstaan dat de goederen op een in de 
overeenkomst genoemd tijdstip en genoemde plaats ter beschikking van de 
consument worden gesteld. 
Optie 3: Onder ‘levering’ moet in de regel worden verstaan dat de consument de 
goederen fysiek in ontvangst neemt, voor zover de partijen niet anders zijn 
overeengekomen. 
Optie 4: Status-quo: het begrip ‘levering’ wordt niet gedefinieerd. 
 
Optie 2 geniet de voorkeur van de Nederlandse detailhandel, omdat de winkelier er daarna geen grip 
meer op heeft.  
 
Vraag I2: Hoe moet de risico-overdracht bij de verkoop van consumptiegoederen worden 
geregeld? 
Optie 1: De risico-overdracht moet op communautair niveau geregeld worden en 
gekoppeld worden aan het tijdstip van levering. 
Optie 2: Status-quo: de risico-overdracht moet door de lidstaten geregeld worden, 
met als gevolg dat er verschillen blijven bestaan. 
 
Optie 1 geeft volgens het Platform Detailhandel Nederland de meeste zekerheid en is het beste om 
tot harmonisatie te komen.  
 
Vraag J1: Moet het horizontaal instrument de garantietermijnen in het geval 
van gebrek aan overeenstemming verlengen met de periode gedurende welke 
reparaties werden uitgevoerd? 
Optie 1: Status-quo: geen wijziging. 
Optie 2: Ja. Het horizontaal instrument moet bepalen dat de wettelijke garantie wordt 
verlengd met de periode gedurende welke de consument de goederen wegens 
uitgevoerde reparaties niet kon gebruiken. 
 
Optie 1 is voor het Platform Detailhandel Nederland  de enig haalbare optie. Andere opties leiden 
tot het verhogen van de administratieve lasten voor de sector en is praktisch gezien onmogelijk. In 
plaats van het verminderen van problemen zou dit leiden tot het creëren van problemen.  
 
Vraag J2: Moet bij de reparatie van goederen de garantie automatisch worden uitgebreid tot 
terugkerende gebreken? 
Optie 1: Status-quo: De garantie moet niet worden uitgebreid. 
Optie 2: De wettelijke garantietermijn moet worden verlengd met een na de reparatie 
vast te stellen periode ter dekking van eventuele reparaties wegens hetzelfde gebrek. 
 
Optie 1 geniet de voorkeur. Opnieuw zou een wijziging in de regelingen leiden tot een verzwaring 
van de administratieve lasten en dit kan niet de bedoeling zijn.  
 



Vraag J3: Moeten er specifieke regels komen voor tweedehandsgoederen? 
Optie 1: Een horizontaal instrument moet geen uitzondering voor 
tweedehandsgoederen maken: de verkoper en de consument kunnen in dat geval 
voor gebreken aan tweedehandsgoederen geen kortere garantietermijn 
overeenkomen. 
Optie 2: Een horizontaal instrument moet specifieke regels voor 
tweedehandsgoederen omvatten: de verkoper en de consument kunnen een kortere 
garantietermijn voor gebreken aan tweedehandsgoederen overeenkomen (doch niet 
korter dan een jaar). 
 
Het Platform Detailhandel Nederland stelt hier voor geen garantie op tweedehands goederen te 
regelen. Het lijkt praktisch onhaalbaar.  
 
Vraag J4: Bij wie dient de bewijslast te rusten dat de gebreken al bij levering 
bestonden? 
Optie 1: Status-quo: Tijdens de eerste zes maanden is het aan de verkoper om te 
bewijzen dat het defect op het moment van levering niet bestond. 
Optie 2: Gedurende de gehele garantietermijn is het aan de verkoper om te 
bewijzen dat het gebrek op het tijdstip van levering niet bestond, zolang dit 
verenigbaar is met de aard van de goederen en gebreken. 
 
Optie 1 is voor de detailhandel de enig mogelijke optie. Optie 2 is praktisch onmogelijk.  
 
Vraag K1: Moet de consument uit de beschikbare rechtsmogelijkheden vrij 
kunnen kiezen? 
Optie 1: Status-quo: de consument moet eerst om reparatie/vervanging vragen en 
pas als dat niet mogelijk is om korting of beëindiging van de overeenkomst. 
Optie 2: De consument moet van meet af aan uit de beschikbare 
rechtsmogelijkheden kunnen kiezen. Beëindiging van de overeenkomst is echter 
pas onder bepaalde voorwaarden mogelijk. 
Optie 3: De consument moet eerst om reparatie, vervanging of korting vragen en 
kan pas beëindiging van de overeenkomst verlangen als hem geen andere 
mogelijkheden meer overblijven. 
 
Optie 1 is voor de detailhandel de beste optie.  
 
Vraag K2: Moet de consument de verkoper van het gebrek aan 
overeenstemming op de hoogte brengen? 
Optie 1: Het moet verplicht worden de verkoper van ieder gebrek aan 
overeenstemming op de hoogte te brengen. 
Optie 2: Het gebrek aan overeenstemming moet in bepaalde omstandigheden 
worden gemeld (bv. wanneer de verkoper handelde in strijd met de goede trouw of 
blijk gaf van grove nalatigheid). 
Optie 3: De verplichting tot kennisgeving binnen een bepaalde termijn moet komen 
te vervallen 
 
Het Platform Detailhandel Nederland is van mening dat optie 1 de beste optie van de 3 is.  
 
Vraag L: Moet het horizontaal instrument de producent rechtstreeks 
aansprakelijk stellen voor een gebrek aan overeenstemming? 
Optie 1: Status-quo: geen communautaire regels inzake de directe 



aansprakelijkheid van producenten. 
Optie 2: Invoering van directe aansprakelijkheid van producenten onder de 
hierboven beschreven voorwaarden. 
 
Optie 2 is de keuze van de Nederlandse detailhandel, want het is de leverancier die de kwaliteit van 
het product bepaalt en er direct verantwoordelijk voor is. De winkelier zit bekneld tussen de 
consument met een vraag aan de ene kant en de producent die per geval beoordeelt of er een gebrek 
aan conformiteit is aan de andere kant. 
 
Vraag M1: Moet een horizontaal instrument voorzien in standaardvoorschriften voor 
handelsgaranties? 
Optie 1: Status-quo: het horizontaal instrument moet geen standaardvoorschriften 
bevatten. 
Optie 2: Er moeten standaardvoorschriften voor handelsgaranties worden 
ingevoerd. 
 
Het Platform Detailhandel Nederland kiest voor optie 1 
 
Vraag M2: Moet een horizontaal instrument de overdraagbaarheid van de handelsgarantie 
regelen? 
Optie 1: Status-quo: de mogelijkheid om een handelsgarantie over te dragen moet 
niet communautair worden geregeld. 
Optie 2: Er moet een dwingende bepaling worden ingevoerd dat de garantie 
automatisch op de volgende kopers overgaat. 
Optie 3: Het horizontaal instrument moet bij wijze van standaardregel voorzien in 
overdraagbaarheid, d.w.z. een garantieverlener kan de mogelijkheid om een 
handelsgarantie over te dragen uitsluiten of beperken. 
 
Geen antwoord 
 
Vraag M3: Moet het horizontaal instrument een regeling voor handelsgaranties bevatten die 
beperkt zijn tot specifieke onderdelen? 
Optie 1: Status-quo: handelsgaranties die tot specifieke onderdelen beperkt zijn, 
moeten niet in het horizontaal instrument worden geregeld. 
Optie 2: Het horizontaal instrument moet alleen voorzien in een 
informatieverplichting. 
Optie 3: Het horizontaal instrument moet voorzien in een informatieverplichting en 
bepalen dat een garantie automatisch betrekking heeft op het hele product. 
 
Geen antwoord 
 
Vraag N: Zijn er andere onderwerpen die u in het kader van de consumentenbescherming op 
EU-niveau nader onderzocht of aangepakt wenst te zien? 
 
De Nederlandse detailhandel maakt zich zorgen over de nationale invulling van de 
gebruiksduurtermijn. Het werkt verwarrend voor de consument en schept problemen voor 
internationale leveranciers. Gaat een koffiezetapparaat langer mee in Nederland dan in Italië? En 
ook op de nationale markt geeft dit problemen: gaat een zitbank van 1.000 euro minder lang mee als 
een zitbank van 3.000 euro?  


