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Kroniek van het
consumentenrecht

eze kroniek beslaat ontwikkelingen op het
gebied van het consumentenrecht in de
periode l oktober 1994 tot l februari 1996.
De vorige kroniek van het consumenten-
recht in dit blad dateert van begin 1995.'
Daarom kan deze aflevering betrekkelijk
kort uitvallen. Net als vorig jaar zal ik voor
mijn verslag putten uit de kronieken consu-
mentenrecht in Ars Aequi, Jaarboek konsumen-
tenrecht, Sociaal Recht en Tijdschrift voor Con-
sumentenrecht. Voorts ontleen ik mijn infor-
matie aan de tijdschriften Consumer Law
Journal, Droit de la Consommation/Consumen-
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tenrecht (DCCR), Info-C? Journal of Consumer
Policy, Revue européenne de droit de la consom-
mation en - het per l januari 1996 in een
nieuw formaat afgedrukte - Verbraucher und
Recht, inclusief het nieuwe ReiseRecht aktuell.
Alvorens op de inhoud van het consumen-
tenrecht in te gaan, zal ik eerst aandacht
besteden aan de definitie van het begrip

'consument' (nr I). Vervolgens zal ik ingaan
op enige infrastructurele ontwikkelingen op
het gebied van het consumentenrecht, niet
alleen in ons land, maar ook in andere Euro-
pese landen (nr 2). Dat brengt ons als van-
zelf op de Europese ontwikkelingen, die -
net als vorig jaar - de agenda van het consu-
mentenrecht bepaalden (nr 3). Vervolgens
zal ik enige nationaalrechtelijke ontwikkelin-
gen beschrijven. Ik doe dat aan de hand van
een privaatrechtelijke benadering. Eerst
besteed ik aandacht aan het algemeen deel
van het Burgerlijk Wetboek (nr 4). Daarna
komen achtereenvolgens aan de orde: pro-
duktenaansprakelijkheid en -veiligheid (nr 5),
algemene voorwaarden (nr 6), koop en
garantie (nr 7), lastgeving, opdracht en aan-
neming van werk (nr 8), reisovereenkomst
en vervoer (nr 9), krediet, bank en verzeke-
ring (nr 10), reclame en andere handelsprak-
tijken (nr 11), geschillen (nr 12) en interna-
tionaal privaatrecht (nr 13). Afgesloten
wordt met een vooruitblik op de naaste
toekomst (nr 14).
Geen aandacht zal ik besteden aan de ont-
wikkelingen op het gebied van het patiënten-
recht. Weliswaar kunnen deze ontwikkelin-
gen tot het consumentenrecht worden gere-
kend,3 maar zij komen in een ander kronie-
kennummer afzonderlijk aan de orde.
Anders dan in de meeste andere kronieken
worden in deze kroniek ook lagere recht-
spraak en uitspraken van geschillencommis-
sies vermeld. Consumentenrecht speelt ver-
houdingsgewijs niet zo vaak bij ons hoogste
rechtscollege. Deze kroniek beperkt zich tot
ontwikkelingen in Europa en meer in het bij-
zonder Nederland.

I. HET BEGRIP'CONSUMENT'

Wie is consument? De vraag dient zich aan
nu steeds vaker ook ondernemers een
beroep doen op (de reflexwerking van) con-
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sumentenbeschermende bepalingen, zoals
die inzake de consumentenkoop en de alge-
mene voorwaarden. De discussie spitst zich
toe op de kwestie van de bedrijfsvreemde
aankoop: de advocaat die een aktentas
koopt.
De vraag rijst niet alleen naar nationaal,
maar ook naar Europees recht. In een bij-
drage in TvC komen Mortelmans en Watson
aan de hand van een analyse van richtlijnen,
jurisprudentie en doctrine tot de conclusie
dat de Europese regelgeving geen eenduidig
begrip 'consument' hanteert.4 Zij stellen dat
er op dit punt onderscheid kan worden
gemaakt tussen richtlijnen die op transacties
zien en richtlijnen die op produkten zien. De
eerste categorie pleegt duidelijk aan te
geven wie consument is; daarentegen kan in
de tweede categorie met een meer globale
aanduiding worden volstaan.
De richtlijn inzake consumentengaranties,
die thans in voorbereiding is - zie nr 5 -,
kiest voor een ruime werkingssfeer. Welis-
waar wordt de kleine ondernemer hier niet
onder het begrip consument gebracht, zoals
wel eens is voorgesteld, maar de bepalingen
van de richtlijn worden wel van toepassing
verklaard op kleine ondernemers die als
laatste schakel in de produktiefase een con-
sumentenzaak aanschaffen in een transactie
die 'niet is te onderscheiden van een consu-
mententransactie'. Op het moment waarop
ik deze regels schrijf, is nog niet duidelijk of
de ontwerp-richtlijn door de Raad van
Ministers zal worden aanvaard.

2. INFRASTRUCTUUR

Herijking consumentenbeleid
Het consumentenrecht heeft in ons land een
goed ontwikkelde infrastructuur. Het
beschikt over een eigen tijdschrift, een eigen
losbladige, een machtige belangenorganisatie,
wordt onderwezen aan diverse faculteiten
en kent zelfs een eigen leerstoel. Wat in
Nederland ontbreekt, is een minister voor
consumentenzaken en een afzonderlijk con-
sumentenwetboek.
We hebben geen afzonderlijke minister voor
consumentenzaken; deze zaken zitten - ook
wel eens voor haarzelf - verstopt in de por-
tefeuille van de staatssecretaris voor econo-
mische zaken. Wellicht is de lage graad van
vertegenwoordiging op regeringsniveau er
verantwoordelijk voor dat daar in 1995
plannen tot ontwikkeling konden worden
gebracht om de overheidssteun aan consu-
mentenzaken te 'herijken', hetgeen een eufe-
misme is voor het geleidelijk afbouwen.5

Met name voor het voorwaardenoverleg en
de geschillenbeslechting zou dit ernstige
gevolgen kunnen hebben.

Wetboek van consumentenrecht
Wat Nederland ook ontbeert, is een Wet-
boek van consumentenrecht. Of we daar
rouwig om moeten zijn, is de vraag. Op l O
januari van dit jaar is - eindelijk - het rap-

port van de Belgische Studiecommissie tot
Hervorming van het Consumentenrecht ver-
schenen.6 Onder leiding van Th. Bourgoignie
is bijna tien jaar aan deze 'Propositions pour
une loi générale sur la protection des con-
sommateurs' gewerkt.7 Of de Belgische
regering zich veel van de aanbevelingen van
de kommissie-Bourgoignie zal aantrekken,
moet nog blijken. De voorgestelde codifica-
tie beslaat 304 artikelen, die zijn verspreid
over een 'titre préliminaire', een 'livre I
Droits et obligations du consommateur en
général' en een 'livre II Sanctions et modes
de mise en oeuvre'. Boek l bestaat uit zes
titels: 'l Information du consommateur, 2
Modes de promotion commerciale et prati-
ques du commerce, 3 Conditions contractu-
elles, 4 Prix, 5 Crédit, 6 Conformité et
sécurité des biens'. Boek 2 kent slechts
twee titels: ' l Sanctions en 2 Modes de mise
en oeuvre'. Het werk is voorzien van een
uitvoerige Toelichting.
De Fransen beschikken al sinds 1993 over
een Code de la consommation. Maar of ze
daar blij mee moeten zijn, is de vraag. In de
literatuur wordt er vooral kritiek op uitge-
oefend: de code is onvolledig, biedt geen
oplossingen voor bestaande problemen en
creëert anderzijds wel nieuwe.8

Een echte Consumentenwet heeft wel Grie-
kenland. Daar trad in 1994 de Wet op de
consumentenbescherming (2251 /94) in wer-
king. De wet bevat onder andere bepalingen
over after-sales service, aansprakelijkheid
voor diensten en vergelijkende reclame. Zij
voorziet in de instelling van een Comité
voor de bescherming van consumenten van
openbare nutsbedrijven. Dit comité, waarin
ook consumenten zijn vertegenwoordigd,
heeft als taak voorstellen te doen voor een
verbetering van produkten en diensten van
de openbare bedrijven. Opvallend is dat de
wet, net als de Europese ontwerp-richtlijn
inzake garanties, een ruime omschrijving van
het begrip consument geeft. Ook de
bedrijfsmatige afnemer valt hieronder, mits
hij maar de uiteindelijke verbruiker is.

Jaarboeken
Op het gebied van de doctrine kan worden
gemeld, dat na Nederland nu ook Zwitser-
land zijn 'Jahrbuch des Schweizerischen Kon-
sumentenrechts'9 heeft. Het Jaarboek
bestaat net als het Nederlandse Jaarboek uit
twee delen: uit opstellen en uit dokumenta-
tie. Maar anders dan de opstellen in het
Jaarboek, gaan die in het 'Jahrbuch' alle
(drie) over één thema. 'Schwerpunktthema
1995' zijn de Grundlagen des Konsumenten-
rechts. Alle drie de redakteuren hebben één
kernvraag voor hun rekening genomen. A.
Brunner stelt de vraag 'Was ist Konsumen-
tenrecht?'; M. Rehbinder schreef 'Zum
Rechtsbegriff des Konsumenten'; B. Stauder
ten slotte behandelt het thema 'Euopäisches
Konsumentenrecht - eine Einführung'.
Ook de opzet van de dokumentäre wijkt af
van het Nederlandse model: de Zwitserse
bronnen zijn traditioneel in de rubrieken

wetgeving, rechtspraak en literatuur geor-
dend. Deze drie rubrieken zijn volgens een-
zelfde stramien onderverdeeld in 0. Konsu-
mentenpolitik. Konsumentenrecht - Allge-
meines, l. Sicherheit und Gesundheit, II.
Information, III. Wirtschaftliche Interessen,
IV. Rechtliche Interessen (Zugang zum
Recht), V. Politische Interessen (Wahrung
kollektiever Interessen) en VI. Internationa-
les, europäisches und ausländisches Konsu-
mentenrecht. In deze eerste uitgave wordt
nog teruggegrepen naar rechtspraak en lite-
ratuur vanaf 1980.

3. EUROPEES CONSUMENTEN-
RECHT

Prioriteiten 1996-1998
De Europese Commissie heeft ingestemd
met een programma van Prioriteiten in het
konsumentenbeleid 1996-1998.lo Op 8
november 1995 heeft Commissaris Bonino
het programma gepresenteerd. Het pro-
gramma telt tien punten: l Verbetering van
konsumentenedukatie en -voorlichting, 2
Afronding van wetgeving inzake interne
markt, inklusief implementatie van de
Groenboeken over garanties en toegang tot
het recht, 3 Aandacht voor de konsumen-
tenaspekten van financiële dienstverlening, 4
Bescherming van het konsumentenbelang bij
essentiële openbare diensten, 5 Konsumen-
ten in staat stellen te profiteren van de
informatiemaatschappij, 6 Maatregelen tref-
fen om het vertrouwen van konsumenten in
voedingswaren te verbeteren, 7 Een prakti-
sche aanpak van 'sustainable' konsumptie
aanmoedigen, 8 Konsumentenvertegen-
woordiging versterken, 9 Hulp aan de Cen-
traal- en Oosteuropese ontwikkeling van
konsumentenbescherming, 10 Bijstand aan
de invoering van konsumentenbeleid in ont-
wikkelingslanden.

Verdrag van Maastricht
Voor de ontwikkeling van het Europese con-
sumentenrecht blijft van belang dat bij het
Verdrag van Maastricht de bescherming van
de consumentenrecht expliciet in artikel
129A wordt genoemd. Weliswaar lijkt het
subsidiariteitsbeginsel het communautaire
consumentenbeleid op losse schroeven te
zetten, maar in de praktijk blijkt dit tot dus-
ver mee te vallen.
Veel tegenstand tegen consumentenwetge-
ving komt momenteel van Duitsland. Zo is
de richtlijn produktveiligheid totstandgeko-
men ondanks felle Duitse tegenwerking.
Deze tegenwerking heeft geresulteerd in
afzwakking van het oorspronkelijke ont-
werp. De afzwakking ging Duitsland nog niet
ver genoeg en het heeft daarom aan het EG
Hof van Justitie verzocht het aanstootge-
vende artikel 9 van de richtlijn te vernieti-
gen. Op 9 augustus 1994 heeft het hof dit
verzoek afgewezen.' '
Ook de ontwerp-richtlijn inzake consumen-
tengaranties - waarover straks meer in nr 7
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- kan in Duitse ogen geen genade vinden.
Zelfs heeft Duitsland zijn beide leden van de
Europese Commissie geïnstrueerd om tegen
het voorstel te stemmen. Deze handelwijze
heeft op haar beurt in de ogen van velen
geen genade kunnen vinden.

4. BURGERLIJK WETBOEK:
ALGEMEEN DEEL

Hoewel consumentenzaken vaak de bijzon-
dere overeenkomsten betreffen, moet de
betekenis van het algemeen deel van het
verbintenissenrecht niet worden onderschat.
In het afgelopen jaar waren het de schade-
vergoeding en de onrechtmatige daad die de
aandacht trokken. Dat deden ook de alge-
mene voorwaarden en de produktenaan-
sprakelijkheid, maar daar zijn uit overwegin-
gen van ruimtelijk-esthetische aard twee
afzonderlijke paragrafen aan gewijd.

Schadevergoeding
Veel consumentenleed wordt veroorzaakt
door banken. Aan de jurisprudentie te oor-
delen is daar vrijwel altijd wat mis mee. De
kleur deugt niet, de zit is niet goed of het
bankstel is niet meer nodig. Annulering van
de bestelling kan ook een kostbare zaak zijn,
zoals een kantongerechtsuitspraak illu-
streert.12 Het beding dat bij niet afname 30%
van de prijs is verschuldigd, is volgens de
kantonrechter een boetebeding. Indien geen
matiging is verzocht, kan hij deze ook niet
ambtshalve toepassen.
Ook zwembaden worden tegenwoordig
populair. Maar ook zij kunnen consumenten-
leed teweeg brengen. Dat blijkt uit een
Engels arrest.13 Stephen Forsyth geeft Hux-
ley Electronics opdracht om voor £ 17,797
op zijn terrein een zwembad aan te leggen.
De overeenkomst specificeert dat het
zwembad een maximale diepte zal hebben
van 2.25 meter. Abusievelijk krijgt het
zwembad een maximale diepte van l .80
meter. De enige methode om het zwembad
de vereiste diepte te geven bestaat in volle-
dige afbraak van het reeds gebouwde
gevolgd door de bouw van een nieuw
zwembad. Die ingreep zou £ 21,560 gaan
kosten en dat is precies wat Forsyth aan
schadevergoeding van de aannemer vordert.
De rechter in eerste aanleg wijst Forsyth's
vordering af: hij oordeelt dat l .80 meter
volkomen veilig is met het oog op duiken en
dat de waarde van het zwembad niet minder
is dan die van een dieper bad. Wel kent de
rechter Forsyth als een soort quanti minoris
een vergoeding van £ 2,500 toe. Het Court
of Appeal wijst de vordering van Forsyth vol-
ledig toe: contract is contract. In het House
of Lords verkeert Forsyth's overwinning in
het tegendeel: de Lords gaan mee met de
rechter in eerste aanleg.14

Onrechtmatige daad
Van schadevergoeding naar onrechtmatige
daad is juridisch maar een kleine stap. Geen

sprake van onrechtmatige daad was er in het
geval van de vrouw die bij het dansen in een
café met haar hak bleef haken bij een
oneffenheid van de vloer.15

Merkwaardig is dat ook in de volgende zaak
aansprakelijkheid werd afgewezen. Twee art-
sen gaan gezellig uit lunchen in een twee
sterren restaurant te Kruiningen. Helaas
blijkt op de kwaliteit van het eten - één
oester wordt teruggestuurd - en de wijn -
twee halve flesjes moeten worden geretour-
neerd - wel wat af te dingen. Niet op de
prijs van de lunch à raison van f 721,25.
Nadat zij dit bedrag op tafel hebben gelegd,
wil het medisch tweetal het etablissement
verlaten. Daar komt evenwel de uitbater op
hen af en er ontstaat een handgemeen. Een
dubbelzijdig subduraal haematoom en doof-
heid aan één oor zijn het gevolg voor een
van beide artsen. De rechtbank wijst diens
vordering tot schadevergoeding toe. Hof en
Hoge Raad tonen echter begrip voor het
verweer van de restaurateur dat het tweetal
zich ergerlijk had gedragen en dat hij niet
had begrepen dat het geld op tafel lag en
komen - voor mij onbegrijpelijk - tot een
afwijzing.16 Eigenrichting tegen de consu-
ment loont.

Overdraagbaarheid van spaar-
zegels

ledereen in ons land spaart wel zegeltjes
voor een neefje of grootmoeder. De zegels
moeten worden opgeplakt op spaarkaarten.
Zijn deze kaarten overdraagbaar? Een auteur
komt tot de conclusie dat dit het geval is.17

Hij komt tot deze conclusie aan de hand van
een vonnis waarbij een oliemaatschappij
werd veroordeeld om eiser de tegenwaarde
van 6 800 spaarkaarten uit te keren.18

5. ALGEMENE VOORWAARDEN

Richtlijn oneerlijke contracts-
bedingen

Per l januari 1995 had de richtlijn oneerlijke
contractsbedingen moeten zijn geïmplemen-
teerd, maar daarmee lijken niet alle lidstaten
het even nauw te nemen." Netjes op tijd
waren Griekenland met zijn nieuwe Wet op
de consumentenbescherming (nr 2 hierbo-
ven) en Zweden, waar een nieuwe wet
inzake algemene voorwaarden in consumen-
tentransacties per l januari 1995 van kracht
is. Nauwelijks te laat was Frankrijk, waar op
2 februari 1995 de Loi no 95-96 concernant
les clauses abusives et la présentation des con-
trats et régissant diverses activités d'ordre éco-
nomique et commercial10 tot stand kwam.
Deze wet voegt getrouw de tekst van de
gehele richtlijn in de Code de la Consomma-
tion in, inclusief de zwarte lijst van verdachte
clausules in de bijlage. Iets te laat zijn Italië
en het Verenigd Koninkrijk, die beide
gebruik maakten van de mogelijkheid om bij
decreet uitvoering aan Europese richtlijnen
te geven. In het Verenigd Koninkrijk is dat
The Unfair Terms in Consumer Contracts Regu-
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lotions /994.21 Ook bij dit decreet is de
zwarte lijst als bijlage opgenomen. Duitsland
publiceerde eind 1994 een zg. Refêrentenent-
wurf.22 Ons land meent merkwaardig genoeg
- volgens M.H. Wissink althans voor wat
betreft de contra proferentem uitlegregel
terecht23 - dat aanpassing van de Neder-
landse wetgeving niet nodig is. Dat neemt
natuurlijk niet weg dat het beginsel van de
richtlijnconforme interpretatie de rechter
voorschrijft om bij de Nederlandse wet uit
te leggen in het licht van de richtlijn.
De richtlijn mag zich in een grote belangstel-
ling van Europese juristen verheugen. In
1994 vond te Florence een symposium over
de betekenis van de richtlijn plaats. De bij-
dragen voor dit symposium zijn verschenen
in een themanummer van de European
Review of Private Law.24 Het nummer vangt
aan met een beschouwing van Chr. Joerges
over 'The Europeanisation of Private Law as
a Rationalisation Process and as a Contest
of Disciplines - an Analysis of the Directive
on Unfair Terms in Consumer Contracts'.
Deze wordt gevolgd door een bespreking
van de Amerikaanse situatie door W.C.
Whitford. Vervolgens komt de implementa-
tie in Frankrijk, Italië, Portugal en de com-
mon law landen aan de orde.
Interessant is de bijdrage van M. Tenreiro,
die de belangrijkste architekt van de richtlijn
is. Voorts noem ik de bijdragen van N.
Reich, 'European Consumer Law and its
Relationship to Private Law'; S. Weatherill,
'Prospects for the Development of Euro-
pean Private Law Through 'Europeanisation'
in the European Court - the Case of the
Directive on Unfair Terms in Consumer
Contracts'; H. Koch, 'Private International
Law: A 'Soft' Alternative to the Harmonisa-
tion of Private Law?'; H. Collins, 'European
Private Law and the Cultural Identity of Sta-
tes' en W. van Gerven, 'The Case-law of the
European Court of Justice and National
Courts as a Contribution to the Europeani-
sation of Private Law'.

Nederland
De belangstelling voor de Europese regelge-
ving mag ons niet doen vergeten dat veruit
de meeste zaken nationaal recht betreffen.
Dat nationale recht heeft er in 1995 twee
omvangrijke commentaren bij gekregen,
beide in de vorm van proefschriften. In Rot-
terdam promoveerde F.J. Sandee op een
studie over 'Algemene voorwaarden en
Fabrikatenkoop' (Arnhem 1995) en in Maas-
tricht L. Molenberg op het onderzoek 'Het
collectief actierecht voor consumentenorga-
nisaties op het terrein van de algemene
voorwaarden' (Arnhem 1995). Beide studies
bevatten een - volgens één recensent te25 -
uitvoerig commentaar op afdeling 6.5.3 Bur-
gerlijk Wetboek.

Duitsland
Voor ons recht heeft Duitsland altijd een
nuttige voorbeeldfunctie vervuld. Schrijvers
als Molenberg en eerder Jongeneel hebben

de omvangrijke rechtspraak en literatuur
over het Gesetz sur Regelung des Rechts der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen voor een
Nederlands publiek toegankelijk gemaakt.
De studie van F. Bultmann, die in collectieve
acties namens de Duitse consumentenorga-
nisaties optreedt, is hier een waardevolle
aanvulling op.26

Uit de rijke Duitse rechtspraak geef ik
enkele voorbeelden van uitspraken die ook
voor ons interessant zijn:
- Krachtens een beding in de algemene
voorwaarden van Deutsche Bahn AG heeft
de passagier die zijn kortingkaart verliest

Ooit was de richtlijn produkten-

aansprakelijkheid een schrik-

beeld voor ondernemend

Europa: aan aansprakelijkheid

zou ons werelddeel nog eens

ten onder gaan.

geen aanspraak op een nieuwe kaart. Deze
clausule is onredelijk bezwarend, want 'Der
durch die umstrittene Klausel ausgeschlos-
sene Anspruch auf eine Ersatzurkunde ist
ein wesentliches Recht, das sich aus der
Natur des Vertrages ergibt. Ohne dieses
Recht ist es dem Kunden nicht möglich, den
auch nach Verlust der BahnCard fortbeste-
henden Anspruch aus dem BahnCard-Ver-
trag, Fahrscheine zu einem ermäßigten Preis
zu lösen, geltend zu machen'.27

- Een supermarktketen heeft bij de ingang
een bord hangen met de tekst 'Sehr geehrte
Kunden! Wir bitten Sie höflich, Ihre Taschen
hier an der Information vor dem Betreten
des Marktes abzugeben, andernfalls weisen
wir Sie höflichst darauf hin, daß wir an den
Kassen gegebenenfalls Taschenkontrolle
durchführen müssen'. Deze clausule is onre-
delijk bezwarend, nu de bevoegdheid om
tassen te doorzoeken niet is beperkt tot
gevallen waarin de klant van diefstal wordt
verdacht.28

- De algemene voorwaarden zijn afgedrukt
op de achterzijde van het bestelformulier,
mat afgedrukt in lettertekens van l mm met
een letterafstand van l mm. Hiermee han-
delt gedaagde in strijd met het wettelijk
gebod van leesbaarheid.29

6. PRODUKTENAANSPRAKE-
LIJKHEID EN -VEILIGHEID

Richtlijn produktenaansprakelijk-
heid

In 1995 was het tien jaar geleden dat de

Europese richtlijn produktenaansprakelijk-
heid tot stand kwam. Ooit was deze richtlijn
een schrikbeeld voor ondernemend Europa:
aan aansprakelijkheid zou ons werelddeel
nog eens ten onder gaan. Het is niet zo
gelopen. Zeven jaar na dato van de ver-
plichte implementatie waren de verzeke-
ringspremies niet vertienvoudigd en was er
nog nagenoeg geen rechtspraak over de
richtlijn. Wél over produktenaansprakelijk-
heid, met name in Duitsland, maar die is
gebaseerd op gewone onrechtmatige daad.30

Het gebrek aan impact op de praktijk was de
boodschap van vrijwel alle sprekers op een
symposium dat op 23 en 24 maart jl. plaats-
vond te Louvain-la-Neuve. Eerder bleek dit
al uit de bijdragen over hetzelfde onderwerp
in de European Review of Private Law I994/2.

Rechtspraak: oud recht
Een van de oorzaken van het ontbreken van
jurisprudentie over de richtlijn is dat deze
slechts geldt voor na de implementatie in
het verkeer gebrachte produkten. Procedu-
res over produktenaansprakelijkheid die tot
dusver speelden, konden daarom veelal nog
niet op basis van de richtlijn worden beslist.
Zo'n procedure neemt namelijk nogal wat
tijd in beslag, zoals blijkt uit een arrest over
een fiets met een defecte voorvork.32 Het
gestelde fietsongeval vond plaats in 1987,
maar eerst in 1994 werd de aansprakelijk-
heid van de fabrikant definitief vastgesteld.
Daarbij speelde mede een rol dat de voor-
vork van de fiets door toedoen van de fabri-
kant niet meer beschikbaar bleek.

De ontploffende fles mineraalwater
Dat het ontbreken van rechtspraak een
voorbijgaande zaak is, kan wellicht ook wor-
den afgeleid uit het feit dat het Bundesge-
richtshof inmiddels een eerste uitspraak over
richtlijn-recht heeft gedaan32. Het betrof de
vraag of het verweermiddel van - bij ons: -
artikel 6:185 lid l onder (e) kan worden
ingeroepen bij een fabricagefout. Een negen-
jarig meisje haalde twee flessen mineraalwa-
ter uit de kelder. Daarbij kwam een van de
flessen te exploderen, waardoor het meisje
oogletsel opliep. In appel werd de vordering
tot schadevergoeding van het meisje afgewe-
zen, op de grond dat de technische inrich-
ting van het bedrijf van gedaagde conform
de stand van wetenschap en techniek was.
Het Bundesgerichtshof maakte hier korte
metten mee. Zoals uit de wordingsgeschie-
denis van de Europese richtlijn blijkt, is het
verweer van het ontwikkelingsrisico uitslui-
tend bestemd voor konstruktiefouten. Bij
fabricagefouten (één op de zoveel produk-
ten bevat wel eens een gebrek) geldt de
normale risico-aansprakelijkheid. Het BGH
weigert de kwestie aan het Europese Hof
van Justitie voor te leggen, nu deze oplossing
eigenlijk onomstreden is.

Jan Huigen in de ton
Behalve rechtstreeks, oefent de richtlijn ook
indirect werking uit. Dat blijkt uit een arrest
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van het Franse Cour de cassation.33 Op 25
september 1984 werd de toen vierjarige
Nelly Morice bij het spelen met een hoepel
aan haar oog gewond. Hoe het ongeluk
geschiedde, vermeldt de casus niet, maar wel
dat het gebeurde op de speelplaats van een
particuliere school, met gebruikmaking van
een plastic hoepel die deel uitmaakte van een
set die gebruikt werd voor psychomotori-
sche oefeningen. De ouders van Nelly spra-
ken alle denkbare instellingen aan. In cassatie
ging het alleen nog om de vraag of de school
en de detaillist jegens Nelly aansprakelijk zijn.
Op het eerste punt is het antwoord van het
Cour de cassation bevestigend. De detaillist
echter gaat, anders dan de distributeur en de
producent, vrijuit. Uit het arrest spreekt een
'ferme volonté d'uniformisation des régimes
des responsabilités contractuelle et délictu-
elle'. Volgens annotator Jourdain vindt deze
gedachte haar bron in het communautaire
recht, in het bijzonder in de richtlijn produk-
tenaansprakelijkheid.

Bloedprodukten
Een land waar de richtlijn nog altijd niet is
geïmplementeerd is Frankrijk. Dat heeft te
maken met de enorme politieke implicaties
van de besmetting met aids van hemofilie-
patiënten. Ook in ons land trekt de aanspra-
kelijkheid voor en veiligheid van bloedpro-
dukten de aandacht. Stoiker suggereert de
invoering van een letselschadeverzekering
voor defecte of besmette bloedprodukten.34

Volgens C. Dudok de Wit en M. de Bruijn-
van Beek, beiden werkzaam in de bloed-
branche, bezitten in Nederland geprodu-
ceerde bloedprodukten echter de maximale
veiligheid.35 Gevaren zijn volgens de auteurs
slechts verbonden aan de invoer van bloed-
produkten uit andere EU-lidstaten. Ondanks
deze gevaren mag Nederland geen grens-
controle uitvoeren als in de lid-staat van
herkomst reeds controle geschiedt, hoe
gebrekkig ook.

Product recall
Regelmatig komen we in de pers annonces
tegen waarin produkten van een bepaald
type of bepaalde jaargang worden terugge-
roepen voor nader onderzoek op eventuele
veiligheidsgebreken. Bestaat er voor produ-
centen een verplichting tot 'product recall'?
De huidige Nederlandse regeling is in deze
onvoldoende en voldoet volgens een auteur
niet aan de Europese richtlijn 92/S9.36

7. KOOP EN GARANTIES

Koop van onroerende zaken
Onenigheid over de vraag wie het meest is
aangewezen om de consument bij te staan
bij aankoop van een woning, ligt ten grond-
slag aan het nog niet ingevuld zijn van de
artikel 7:2, 3 en 8. In 1995 heeft het Ministe-
rie van Justitie laten weten dat men nu weer
overweegt om bij deze aankoop notariële
bijstand voor te schrijven.

Garanties
Binnenkort dient de EU Raad van Ministers
een beslissing te nemen over een ontwerp-
richtlijn inzake consumentengaranties. Het
ontwerp is gebaseerd op een Groenboek
dat in 1993 is gepubliceerd. Indien het tot
een richtlijn komt, is hiermee de belangrijk-
ste complicatie - ondeugdelijke levering - bij
de belangrijkste consumententransactie - de
koop - op Europees niveau geregeld.
Hoewel de garanties in het Prioriteitenpro-
gramma 1996-1998 zijn opgenomen, houdt
Brussel ons nog even in spanning of de
richtlijn er komt.37 Inmiddels is over het
Groenboek al heel wat gepubliceerd.38

8. OPDRACHT, BEWAARNE-
MING EN AANNEMING VAN
WERK

Opdracht
Op l september 1993 is de wettelijke rege-
ling van de overeenkomst van opdracht in
werking getreden. Een goede gids bij de
nieuwe regeling is te vinden in de zevende
druk van Asser-Kortmann-De Leede-Thun-
nissen, welke in 1994 verscheen.39

Voorrijkosten
Een voor de dagelijkse praktijk niet onbe-
langrijke kwestie is de volgende. Moet de
consument Voorrijkosten' betalen, indien
geen opdracht wordt gegeven? Een voor-
beeld. De wasdroger is kapot. Bij de winke-
lier wordt telefonisch informatie ingewon-
nen. Afgesproken wordt dat de winkelier zal
komen kijken. De winkelier komt en doet
prijsopgaaf voor een reparatie. Deze wordt
te duur bevonden. Ook op de prijsopgave
voor een nieuwe machine wordt niet inge-
gaan. Dan stuurt de winkelier een nota ad
f 27,50 aan Voorrijkosten. Die moeten ook
worden betaald, zo beslist Ktg. Zaandam
29 september 1994, TvC 1995, 44 (j.G.J.
Rinkes): de door de winkelier in rekening
gebrachte beloning mag ongetwijfeld als
redelijk in de zin van artikel 7:405 worden
beschouwd.

Autokraak
Autobedrijven hebben gewoonlijk niet vol-
doende ruimte om alle in reparatie of
onderhoud gegeven voertuigen binnen te
stallen. Wie draagt het risico voor diefstal of
beschadiging van buiten het autobedrijf
geparkeerde auto's? Het kantongerecht te
Hilversum stelde in zo'n geval het autobe-
drijf aansprakelijk. De garagehouder wist,
althans behoorde volgens de kantonrechter
te weten, dat autokrakers kennelijk een
omgeving als die waar zijn bedrijf zich
bevindt opzoeken. Hij had de eigenaar van
de ter keuring aangeboden auto's er op
moeten wijzen dat de auto's niet binnen
gestald zouden worden en hem moeten sug-
gereren de auto's in zijn eigen bedrijf te stal-
len en later ter keuring aan te bieden."10
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Wisselstroom
Elektrische stroom die afwisselend te hoge
en te lage spanning heeft, brengt schade toe
aan apparaten. Dergelijke schade leidt ech-
ter volgens de Geschillencommissie open-
bare nutsbedrijven niet tot aansprakelijkheid
van het energiebedrijf, dat hiervoor een
exoneratieclausule heeft opgenomen in zijn
algemene voorwaarden. Volgens de Geschil-
lencommissie is de exoneratieclausule van
het nutsbedrijf niet onredelijk bezwarend,
omdat zij gelijkluidend is aan model-voor-
waarden die indertijd tussen de belangenor-
ganisaties zijn overeengekomen.41 Dat was
echter lang voor de wetgeving inzake alge-
mene voorwaarden in zicht was, vandaar dat
dit argument mijns inziens niet meer (zo
zwaar) mag tellen.

9. REISOVEREENKOMST EN
VERVOER

Reisovereenkomst
Ruim 2 000 klachten kwamen er in 1994
binnen bij de Geschillencommissie reizen.42

Het is onbegonnen werk om deze klachten
hier in kaart te brengen. Daarom wil ik één
type klacht uitlichten, dat in de ons omrin-
gende landen tot jurisprudentie heeft geleid.
Het is de klacht van vooral vrouwelijke rei-
zigers dat zij seksueel lastig worden gevallen.
Voor zover dat lastigvallen geschiedt door
personeel waar de reisorganisator enigerlei
band heeft, biedt de reisovereenkomst uit-
komst. Dat ondervonden een 33-jarige
Engelse vrouw en haar 21 -jarige nicht, die
een vakantiereis naar Tunesië hadden
geboekt. Aldaar werden zij seksueel lastigge-
vallen door kelners van hun hotel. Hun vor-
dering tegen de reisorganisator tot vergoe-
ding van immateriële schade werd door de
Britse rechter toegewezen: tante kreeg
£ 2 200, nicht £ 900.43

Minder succes had de Duitse vrouw die zich
over avances van de reisleider beklaagde.
Dat de reisleider voortdurend haar gezel-
schap zocht en zich tegenover de medereizi-
gers liet ontvallen dat hij een passende
vrouw zocht, blijft volgens de Duitse rechter
binnen datgene wat een zonder mannelijke
begeleiding reizende jonge vrouw op haar
vakantie-oord kan overkomen. Veel beteke-
nis hechtte de rechter aan het achterwege
blijven van een duidelijke afwijzing door de
vrouw van de toenaderingspogingen.44

Postwezen
Om nog even bij de seks te blijven: ook
telematische seks stelt ons voor juridische
problemen. Via 06-nummers schijnt men
allerhande babbel- en sekslijnen te kunnen
bellen. Tegen betaling leveren deze dan de
beloofde diensten. Voor de telefoonabonnee
minder aantrekkelijk is dat ook huisgenoten
deze nummers kunnen draaien. Zeker nu er
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tot l januari 1995 geen gemakkelijke en
bekende blokkeringsfaciliteit bestond. Van-
wege deze ontbrekende faciliteit veroor-
deelde de Geschillencommissie Post en
Telecommunicatie de PTT tot terugbetaling
aan een klagende abonnee van ruim f 2 800
aan in rekening gebrachte 06-kosten.45

De vorige abonnee wist ten minste waar de
hoogte van de rekening aan te wijten was.
Een andere abonnee wist zelfs dat niet, en
dat terwijl zijn telefoonnota in één klap van
f 80 naar f 2 328,51 was gestegen. Interes-
sant voor de verdeling van de bewijslast in
zo'n geval is een vonnis van het kantonge-
recht Winschoten.46 Krachtens haar alge-
mene voorwaarden staat voorop dat de
gegevens van PTT in beginsel beslissend zijn;
maar bij een geschil als het onderhavige mag
van PTT worden verlangd dat zij een aantal
controles uitvoert en de resultaten daarvan
in het geding brengt. Nu het door PTT
overgelegde rapport geen enkele verklaring
geeft voor het zo hoog oplopen van het aan-
tal geregistreerde gesprekseenheden, bepaalt
de kantonrechter de nota op f 100. Deze
verdeling van de bewijslast sluit aan bij die in
geval van arbeidsongevallen en medisch let-
sel.

10. KREDIET, BANK EN VERZE-
KERING

Bankwezen
De rechtsontwikkeling in het bankrecht
wordt voornamelijk bepaald door de diverse
geschillen- en klachtencommissies die in
deze branche aktief zijn. In het Tijdschrift voor
Consumentenrecht staan regelmatig overzich-
ten van deze uitspraken, gesystematiseerd
en geannoteerd door F. Molenaar. Twee
zaken illustreren het type klachten.
In de eerste zaak gaat het om iemand die op
zolder een spaarbankboekje vindt waar ruim
zeseneenhalfduizend gulden op staat. Sinds
1967 is geen rente meer bijgeschreven. De
klacht wordt afgewezen. De meeste boekjes
zijn immers intussen omgezet in gewone
spaarrekeningen. De bescheiden waaruit dat
blijkt zijn door de banken allang vernietigd.
Voor de banken bestaat geen verplichting
om deze bescheiden na ommekomst van de
wettelijke termijn van tien jaar nog langer te
bewaren.47

De tweede zaak betreft een dame die
schoenen gaat kopen. Als zij wil betalen,
weigert het pin-apparaat - zichtbaar voor de
winkelier - wegens Onvoldoende saldo'. De
Geschillencommissie bankzaken oordeelt dit
in strijd met de privacywetgeving en veroor-
deelt de bank tot betaling van een immate-
riële schadevergoeding van f 250.48

In ons land is al eens voorzichtig voor wet-
telijke regeling van de relatie tussen bank en
cliënt gepleit. Noorwegen lijkt thans het
voorbeeld te geven. In 1994 heeft een
staatscommissie een wettelijke regeling
voorgesteld.49 De voorgestelde regeling kent
bepalingen inzake rekening-courant en

betaalopdrachten (hoofdstuk 2), krediet
(hoofdstuk 3), zekerheden (hoofdstuk 4),
tussenpersonen (hoofdstukken 5 en 6). Het
voorstel verbiedt de opzegging van kredie-
ten op andere dan in de wet aangegeven
gronden. Banken worden aansprakelijk voor
vertragingen in de uitvoering van betalings-
opdrachten.

Verzekering
Er komt maar geen schot in de wettelijke
regeling van de verzekeringsovereenkomst
in het NBW. Uit de preadviezen 1995 voor
de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Vereni-
ging voor Verzekeringswetenschap over
'Verzekering naar komend recht' blijkt dat
er in titel 7.17 ook nog wel het een en
ander in kan worden vereenvoudigd en ver-
beterd. Vanuit het gezichtspunt van het con-

1 1 . RECLAME EN ANDERE HAN-
DELSPRAKTIJKEN

Reclame
'Borstkorrektie niet 100% veilig', luidde de
kop boven een rektifikatie die een bedrijf
moest plaatsen in alle periodieken waarin zij
eerder het tegendeel had geadverteerd. Het
verweer dat deze rektifikatie het einde van
het bedrijf zou betekenen baatte niet.51

Timeshare
In 1994 is de timeshare-richtlijn totstandge-
komen.52 De richtlijn voorziet in een ver-
plichte bedenktijd van tien dagen (art. 5). De
overeenkomst dient schriftelijk te worden
opgemaakt en moet net als bij colportage
het geval is een aantal gegevens bevatten
(art. 4). De lid-staten hebben 30 maanden na

In afwachting van een wettelijke regeling van de schuldsanering

blijkt het soms nu al mogelijk om deze met een beroep op artikel

6:248 BW af te dwingen.

sumentenrecht zijn vooral interessant de
aanbevelingen die Van Dam doet terzake
van de schadeverzekering. Zo wordt door
Van Dam op pp. l 16-128 onder andere de
invoering van een directe actie van de bena-
deelde tegen de verzekeraar bepleit.

Schuldsanering
Met de wet van 31 december 1989 was
Frankrijk een van de eerste landen in Europa
om een wettelijke regeling te treffen voor
schuldsanering ('faillissement' voor de con-
sument). Thans, vijf jaar later, heeft het Insti-
tut National de la Consommation een eer-
ste balans opgemaakt. Bij 502 huishoudingen
werd het effect van de schuldsanering nage-
gaan. Het resultaat: de wet is onontbeerlijk,
maar de toepassing kan nog aanzienlijk wor-
den verbeterd.50

In afwachting van een wettelijke regeling van
de schuldsanering blijkt het soms nu al
mogelijk om deze met een beroep op artikel
6:248 BW af te dwingen. Dat blijkt uit Hof
Arnhem 20 september 1994, TvC 1994, p.
378 (J-G.J. Rinkes): een Woningbouwvereni-
ging mag niet weigeren mee te werken aan
een akkoord waarover reeds overeenstem-
ming bestond met de andere crediteuren,
waaronder een Gemeentelijke Kredietbank.
Annotator Rinkes acht deze uitspraak van
groot belang voor schuldhulpverleners en
consumenten in problematische schuldsitu-
aties.

de bekendmaking in het Publikatieblad de
tijd om hun wetgeving aan te passen.

Colportage
Vrees voor schade aan de eigen export is al
eeuwen een gezonde drijfveer voor consu-
mentenbescherming. Bescherming van de
reputatie van de reputatie van de Neder-
landse financiële sector was ook de grond
voor een besluit van de minister van finan-
ciën om Alpine Investments, een bedrijf
gespecialiseerd in de goederentermijnhandel,
te verbieden potentiële opdrachtgevers
ongevraagd ('cold calling') telefonisch te
benaderen. Alpine betoogde dat dit verbod,
voor zover het potentiële opdrachtgevers in
andere lidstaten betrof, in strijd was met
artikel 59 EG-Verdrag. Het Europese Hof is
het hier evenwel niet mee eens: 'Artikel 59
van het Verdrag staat niet in de weg aan een
nationale regeling die, ten einde het vertrou-
wen van de beleggers in de nationale finan-
ciële markten te beschermen, verbiedt om
potentiële opdrachtgevers, gevestigd in
andere Lid-Staten, zonder dat zij daarom
hebben gevraagd, op te bellen om aan hen
diensten in verband met beleggingen in goe-
derentermijncontracten aan te bieden', aldus
het hof in zijn uitspraak van l O mei 1995 in
de zaak C-384/93 (Alpine Investments
BV/Minister van Financiën).

Sneeuwbal systemen
In de Verenigde Staten lijken ondernemers
altijd net even vindingrijker dan bij ons, als
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het er om gaat de consument geld afhandig
te maken. Export van deze technieken naar
Europa, in dit geval Duitsland, stuit echter
soms op problemen. Tegen betaling van
slechts DM 6 500 kan iedere Duitser deel-
nemen aan een 'Unternehmer-Spiel Life'.
Het spel bestaat hierin dat men eerst een
flink aantal deelnemers voor het spel moet
werven, die op hun beurt ook weer spelers
moeten werven. Loopt alles zoals voorge-
spiegeld, dan is men uiteindelijk onmetelijk
rijk. Daarvoor is dan wel vereist dat onge-
veer de halve wereld aan het spel deel-
neemt. Daarom is de enige die er echt rijker
van wordt de vindingrijke ondernemer. De
Duitse rechter maakt korte metten met het
spel.»

12. GESCHILLEN

De toegang tot het recht
Zonder toegang tot het recht, is consumen-
tenbescherming weinig waard. De gewone
procedure voor de rechter biedt deze toe-
gang niet: zij is kostbaar, gecompliceerd en
traag. Een voorbeeld van dit laatste, ont-
leend aan het Jaarverslag Rechterlijke Actie
'93-'94 van de Consumentenbond, biedt de
volgende casus. Mevrouw Van Lammeren
koopt op 19 september 1983 bij Van Urk
voor de aanbiedingsprijs van f 7 900 een
piano van het merk Richard Weber. Bij afle-
vering blijkt de piano wel een kast met het
merk Richard Weber te hebben, maar het
speelwerk is van een ander merk. In 1985
vordert Mevrouw nietigverklaring respectie-
velijk ontbinding van de koopovereenkomst.
Eind 1994 is zij in afwachting van de uit-
spraak van de rechtbank.54

Groenboek
Wat hier aan te doen? In 1993 publiceerde
de Europese Commissie een groenboek
inzake toegang tot het recht voor consu-
menten, waarin verschillende oplossingen
voor het vraagstuk worden geanalyseerd.
Juist voor deze publikatie vond in Utrecht
een symposium plaats over dit thema. De
bijdragen voor dit symposium zijn gepubli-
ceerd in een thema-nummer van de Consu-
mer Law Journal 1995/1 (pp l-39). W. Jacobs
en C. Joustra geven een overzicht van
mogelijke oplossingen. C. Ervme beschrijft
de Britse 'small claims' procedures. H. Koch
laat weten niets in particuliere geschillen-
commissies te zien en M. Goyens analyseert
de bevoegdheden van de Europese Unie op
dit gebied. Inmiddels werkt de Europese
Commissie aan de uitwerking van één van
de in het Groenboek vermelde mogelijkhe-
den, te weten de collectieve actie. Voor ons
land zal dit niet zoveel nieuws brengen,
behalve op het punt van de grensoverschrij-
dende acties. Voor andere landen, zoals Ier-
land en het Verenigd Koninkrijk, is de col-
lectieve actie echter een vrijwel onbekende
figuur.

Class action
Nog een stuk verder dan de groepsactie
gaat de Amerikaanse class action. Een recent
voorbeeld hiervan is te vinden in campagnes
tegen het roken. In 1954 stelde een Ameri-
kaanse roker voor het eerst een vordering
uit onrechtmatige daad in tegen een sigaret-
tenfabrikant. De vordering werd afgewezen,
net als alle claims die daarop volgden. Deze
ontwikkeling werd vastgelegd in sect/on 402A
Restatement Second of Torts (1964) welke
voor het aannemen van risico-aansprakelijk-

Vorig jaar werd onthuld dat

sigarettenfabrikanten het nicoti-

negehalte van sigaretten mani-

puleren teneinde de verslaving

te vergroten.

heid de voorwaarde stelde dat het gevaar
geen 'common knowledge' was, zoals het
uitdrukkelijk in de toelichting genoemde
roken. In de jaren tachtig kwam er een
tweede golf rechtsvorderingen, ook al zon-
der succes, omdat de Amerikaanse rechter
erg gemakkelijk risico-aanvaarding aannam.
Vorig jaar echter werd onthuld dat sigaret-
tenfabrikanten het nicotinegehalte van siga-
retten manipuleren teneinde de verslaving te
vergroten. Sindsdien lijkt het tij te keren.
Een aantal prominente 'personal injury'
advocaten is een class action tegen de
tabaksindustrie begonnen, vliegtuigpersoneel
heeft een vordering wegens gedwongen
meeroken ingesteld en deelstaten pogen
regres te nemen vanwege sociale uitkerin-
gen aan slachtoffers van de tabaksindustrie.55

Het ziet er naar uit dat Finland en Zweden
de eerste Europese landen worden met een
dass action naar Amerikaans model. Dat
althans wordt voorgesteld in de rapporten
van twee staatscommissies aldaar die beide
eind 1994 verschenen. De Zweedse com-
missie, onder voorzitterschap van P.H. Lind-
blom, stelt een driedeling voor: individuele
groepsacties (class act/ons), 'public group
actions' en 'organizational group actions'.56

Geschillencommissies
In ons land lijkt de oplossing voor het pro-
bleem van de toegang tot het recht steeds
meer te worden gezocht in de geschillen-
commissies. In 1994 kwam er weer een
geschillencommissie bij: voor textiel. Het
totale aantal geschillen liep met 10% op. Per
branche varieerde de stijging nogal. Bij nat-
was was sprake van een afname van 4 klach-
ten in 1993 naar 2 in 1994. Maar reizen was
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fors in de lift: 1981 naar 2306, evenals
woninginrichting, dat van 1512 naar 1726
ging. Op de derde plaats kwam post & tele-
communicatie, maar dat nam af van 683 tot
426.
Dit valt te lezen in het Jaarverslag van de
Stichting Geschillencommissies voor Consu-
mentenzaken, dat weer een mooie staalkaart
biedt van consumentenleed. Wat te denken
van een 'fietsvakantie' naar een hotel waar
de beloofde fietsen zich in een stalling 50
km van het hotel bevinden (p. 28), van de
woninginrichter die geen aansprakelijkheid
aanvaardt na afloop van de contractuele
garantieperiode (p. 34), van het nutsbedrijf
dat een aangeslotene aansprakelijk stelt voor
de schuld van zijn nieuwe vriendin (p. 41) en
van de promovendus wiens promotie-arbeid
beweerdelijk door een fout van de opticien
wordt onderbroken (p. 47).57

Wie zal dat betalen
In mei 1995 vierde de Stichting haar 25-jarig
bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum
verscheen een SWOKA-rapport over het
belang van de commissies.58 De feestelijkhe-
den werden ruw verstoord door de mede-
deling van het Ministerie van Economische
Zaken dat dit - in het kader van de zg. 'Her-
ijking consumentenbeleid' (zie hierboven in
nr 2) - de subsidiëring van de geschillen-
commissies structureel wil verlagen. De
hoop is nu gevestigd op het Ministerie van
Justitie, dat bij monde van minister Sorgdra-
ger al heeft laten weten hoe blij men, met
het oog op de werkdruk voor de rechter-
lijke macht, is met het verschijnsel geschil-
lencommissies.

Procedure
De procedure voor geschillencommissies is
niet alleen goedkoper en sneller dan die
voor de overheidsrechter, zij is ook minder
gecompliceerd. Wie voor de burgerlijke
rechter procedeert, moet zijn eis zorgvuldig
formuleren. Dat geldt niet noodzakelijk voor
wie een geschillencommissie om een bin-
dend advies vraagt. Dat blijkt uit het arrest
Buijs/Koene.59 Koene koopt bij Buijs een
'lederen zitcombinatie'. Na een half jaar
klaagt Koene bij Buijs over de kussens. Als
de klacht geen succes heeft, wendt Koene
zich tot de Geschillencommissie Woningin-
richting. Deze brengt in mei 1991 een bin-
dend advies uit, waarbij de koopovereen-
komst tussen partijen ontbonden wordt ver-
klaard.
Buijs vordert vervolgens bij de rechter een
verklaring voor recht dat hij niet aan dit bin-
dend advies is gehouden. Hij stelt dat de
Geschillencommissie de overeenkomst niet
had mogen ontbinden nu Koene slechts
nieuwe kussens had gevraagd en eerst ter
zitting subsidiair een nieuwe zitcombinatie
verlangde. Rechtbank en hof verwerpen
deze stelling. Volgens het hof was de

NJB 15 maart 1996, afl. II 423



Geschillencommissie ingevolge het toepasse-
lijke reglement tot ontbinding bevoegd. Het
enkele feit dat Koene niet met zoveel woor-
den ontbinding van de overeenkomst had
gevraagd, maakt het advies niet naar zijn
inhoud in strijd met eisen van redelijkheid
en billijkheid.
Deze uitleg strookt volgens de Hoge Raad
met de rechtens geoorloofde opzet van de
geschillenbeslechting. Deze is erop gericht
het de consument mogelijk te maken
geschillen met de leverancier te doen
beslechten in een eenvoudige procedure
waarin hij zelf, zonder rechtsbijstand, kan
optreden. Noodzakelijkerwijs moet daartoe
aan de Geschillencommissie een ruime
bevoegdheid tot ambtshalve optreden wor-
den gelaten.
De procedure voor geschillencommissies

Forum non conveniens
Een van de eerste zaken waar een Ameri-
kaans bedrijf aan denkt indien het betrokken
raakt in een aansprakelijkheidskwestie (Bho-
pal, Bijlmer) is hoe kan worden vermeden
dat de Amerikaanse rechter erbij betrokken
geraakt. Minder bekend is dat ook binnen de
Verenigde Staten grote verschillen in behan-
deling van aansprakelijkheidszaken bestaat. In
de periode 1990-1993 werd in zowel Cali-
fornia als New York meer dan 300 maal een
bedrag van meer dan een miljoen dollar toe-
gewezen; in de staten North Dakota, Ver-
mont en Wyoming gebeurde dit telkens
eenmaal. Het procederen voor een consu-
mentvriendelijke staat wordt bemoeilijkt
door de forum non conveniens doctrine. Toch
blijkt deze doctrine niet steeds een belet-
sel.61

De procedure voor geschillencommissies is niet alleen goedkoper

en sneller dan die voor de overheidsrechter, zij is ook minder

gecomplicee rd.

wordt behalve in de losbladige Consumen-
tenrecht ook behandeld in het Vademecum
Burgerlijk Procesrecht/Arbitrage en Bindend
Advies, dat eind 1994 verschenen. De eerste
uitgave bevat bijdragen over bindend advies
in het algemeen en over een viertal speci-
fieke procedures: die voor de Geschillen-
commissie Bankzaken, de Klachtencommis-
sies Effectenbedrijf en Optiebeurs en de
Geschillencommissie Bureau Krediet Regi-

13. GRENSOVERSCHRIJDENDE
CONSUMENTENKLACHTEN

Grensoverschrijdend geldverkeer
Wie wel eens geld overmaakt naar het bui-
tenland, weet dat dit geen eenvoudige zaak
is. Er zijn, vergeleken met het binnenlands
betalingsverkeer, hoge kosten mee gemoeid
en het duurt (te) lang. Het is daarom hoog
tijd om hier via een richtlijn iets aan te
doen, vindt de Europese Commissie.60 Het
bankwezen heeft lang genoeg de tijd gehad
om er zelf maatregelen te treffen. De visie
van de Europese Commissie wordt gedeeld
door de meerderheid van de Commissie
voor Consumenten Aangelegenheden
(CCA) van de SER; een minderheid,
bestaande uit ondernemersleden, acht een
richtlijn niet nodig, maar erkent wel de poli-
tieke realiteit. Ook op het punt van de
inhoud lopen de meningen niet geheel paral-
lel. Wel zijn allen het erover eens dat de
richtlijn in een klachtenbehandeling dient te
voorzien.

14. TOEKOMST

Terugblikkend op 1995 zijn er geen schok-
kende gebeurtenissen te melden, of het zou
het aangekondigde terugtreden van de
Nederlandse overheid op het terrein van de
consumentenbescherming zijn. Meer alge-
meen ziet men ook op Europees niveau een
integratie van consumentenbeleid in andere
beleidsterreinen.
Ondanks het subsidiariteitsvereiste is aan
consumentenwetgeving momenteel meer
interessants uit Brussel dan uit Den Haag te
verwachten. Van groot belang is de aange-
kondigde richtlijn consumentengaranties.
Voor ons land van minder gewicht is het
werk aan de collectieve actie. De recht-
spraak zal het begrip 'consument' nader die-
nen te verfijnen, terwijl thans de eerste
Europese rechtspraak op het gebied van de
produktenaansprakelijkheid zou moeten
gaan komen.
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