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Deze Kroniek besteedt aandacht aan de interna-

tionale dimensie van het consumentenrecht, de al

dan niet wenselijkheid van codificatie, zelfregule-

ring als alternatief voor overheidsregulering en de

haat-liefdeverhouding tussen consumentenbeleid

en kartelbeleid.
\

1. Inleiding

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van
het consumentenrecht van de afgelopen twee jaar? In deze
kroniek wil ik een aantal gebeurtenissen schetsen die in
1988 en 1989 de aandacht hebben getrokken. Daarbij zal ik
vooral proberen enig zicht op de grote lijnen te geven. Een
gedetailleerde beschrijving van nieuwe wetgeving, recht-
spraak, literatuur en zelfregulering dient men in deze Kro-
niek niet te verwachten. Voor een dergelijk overzicht ver-
wijs ik naar het onlangs verschenen Jaarboek Konsumenten-
recht 1990'. Recente gebeurtenissen worden bijgehouden in
de rubrieken Consumentenrecht van Ars Aequi Katern en
het Tijdschrift voor Sociaal Recht alsmede in het Tijdschrift
voor Consumentenrecht. Voor een overzicht van de litera-
tuur over Consumentenrecht in de EG-landen verwijs ik
naar de bibliografieën van Goyens2 en Maniet.3

De laatste keer dat ik in dit blad een overzicht gaf van ont-
wikkelingen op het gebied van het consumentenrecht da-
teert van 1980.4 Teneinde geen al te groot gat in de ge-
schiedschrijving te doen vallen, zal ik in het onderstaande
op enkele plaatsen ook ingaan op tussentijds voorgevallen
gebeurtenissen. Ik heb de ontwikkelingen samengevat onder
een vijftal kopjes, die tevens enige structuur geven aan deze
historiografie. Achereenvolgens zullen aan de orde komen
de internationalisering (nr 2), de codificatie van het consu-
mentenrecht (nr 3), zelfregulering (nr 4), consument en me-
dedinging (nr 5) en de infrastructuur (nr 6). Ik sluit af met
een conclusie (nr 7).

2. Internationalisering

Wat bij het doornemen van voorgaande kronieken in de
huidige serie treft, is de vrijwel exclusieve aandacht voor
ontwikkelingen in het Nederlandse recht. Een enkele keer
komen uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens aan de orde, maar daarmee hebben we het wel

gehad. Voor het consumentenrecht zou een dergelijke bena-
dering even weinig doeltreffend zijn als een onderzoek naar
het overmachtsbegrip louter en alleen gebaseerd op de
rechtspraak van het Hof Arnhem. Het consumentenrecht
ontwikkelt zich ook bij de andere gerechtshoven (landen)
en voorts bij de Hoge Raad (op internationaal en suprana-
tionaal niveau).5

Dat het consumentenrecht ook buiten ons land heeft kun-
nen aarden, blijkt uit talrijke publikaties en wetten in
Australië6, België7, Canada8, Denemarken9, de Duitse
Bondsrepubliek10, Finland11, Frankrijk12, Griekenland13,
Ierland14, Italië15, Oostenrijk16, Portugal17, Spanje18, het
Verenigd Koninkrijk19 en Zweden.20 Gegevens over andere
landen, zoals Japan en verscheidene Latijnsamerikaanse sta-
ten, vindt men bij Von Hippel.21

Het belang van de rechtsvergelijking voor het consumenten-
recht komt tot uitdrukking in tal van publikaties. Een enke-
le keer beslaan deze het gehele terrein van het consumenten-
recht.22 Soms zijn zij bilateraal: bijv. Finland-Tsjechoslo-
wakije23, Nederland-Oostenrijk.24 Vaak ook wordt één the-
ma vanuit rechtsvergelijkend perspectief belicht, ofwel in
een monografie over bijv. algemene voorwaarden25, de
schuldenlast van de consument26, de toegang tot het recht27,
de rechtspositie van de toerist28, de veiligheid29 ofwel in
multigrafieën over produktenaansprakelijkheid30 en diezelf-
de schuldenlast van de consument.31
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Op het inter- en supranationale vlak is het vooral de Euro-
pese Gemeenschap die voor het consumentenrecht van be-
lang is.32 Het schoolvoorbeeld is de produktenaansprakelijk-
heid. Nog voordat de EG—richtlijn inzake
produktenaansprakelijkheid33 in ons land is ingevoerd34,
wordt hierop door de rechtspraak reeds geanticipeerd.35

Een richtlijn inzake veiligheid van produkten36 is bij het
Europees parlement in behandeling. Consumentenkrediet is
voorwerp van twee richtlijnen. Misleidende reclame mag
ook al niet van Brussel, dat aanvankelijk zelfs het ruimere
begrip oneerlijke reclame had willen regelen. Buiten de
oneerlijke reclame in strikte zin37 dient ook de vergelijken-
de reclame38 zich thans aan ter regulering. Grensoverschrij-

dende radio- en televisiereclame hebben voor de nodige
Europese regelgeving geleid.39 Een richtlijn inzake onrede-
lijk bezwarende contractsbedingen is in de eindfase van
voorbereiding. Nog gestudeerd wordt op een richtlijn inza-
ke veiligheid van diensten.40

Het is niet alleen de wens om de consument beter te be-
schermen, die oorzaak is van deze bedrijvigheid. De verwe-
zenlijking van de gemeenschappelijke binnenmarkt per l
januari 1993 vergt liberalisering van vele bedrijfstakken,
waaronder ook diverse waar de consument regelmatig mee
van doen heeft. Het bankwezen en het verzekeringsbedrijf
zijn twee duidelijke voorbeelden. De liberalisering van de
financiële dienstverlening moge dan op lange termijn voor-
delen voor de consument opleveren41, op de korte termijn
is dat niet zo evident.42 Een andere illustratie biedt het
geneesmiddelenrecht.43

De ontwikkelingen in Oost-Europa doen vermoeden dat
ook daar de behoefte aan consumentenbescherming zal blij-
ken. Wanneer in Oost-Europa eenmaal het besef is doorge-
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drongen dat de burger-consument niet meer automatisch
door de socialistische heilstaat wordt beschermd, zal enig
tegenwicht tegen een al te primitieve werking van het kapi-
talisme moeten worden getroffen. De problemen zullen
vooralsnog van andere aard zijn dan in het westen vanwege
de schaarste aan goederen, hetgeen bijv. meebrengt dat een
recht op nakoming belangrijker is dan schadevergoeding of
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tection in Sweden/Legislation, Institutions
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in Seven European Countries, Den Haag:
SWOKA 1987.
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ne, Brussel 1988.
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ontbinding.44

Internationaal zijn ook de contactpunten met derde-wereld-
landen. De vraag die zich hier voordoet is de volgende.
Veelal wordt aangenomen dat een grotere welvaart een ver-
hoogde belangstelling voor de eigen veiligheid meebrengt.
Betekent dit nu dat ontwikkelingslanden dan maar genoe-
gen moeten nemen met minder veilige goederen? Vanuit de
producent geredeneerd: kan men een partij goederen die is
afgekeurd in een ontwikkeld land alsnog afzetten in een
ontwikkelingsland? Dit kan natuurlijk worden verboden,
maar zo werpt het ontwikkeld land zich weer als patroon
voor het ontwikkelingsland op. Bij chemicaliën en bestrij-
dingsmiddelen is daarom in ons land geopteerd voor een
kennisgevingssysteem. Een dergelijk systeem is ook voor
farmaceutische middelen en levensmiddelen verdedigd.45

Babymelk heeft in ontwikkelingslanden zo'n desastreuze
werking, dat stopzetting van de uitvoer hiervoor onvoor-
waardelijk wordt bepleit.46 Een hiertoe strekkende code is
ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

3. Consumentenrecht of
consument en recht

Ieder zichzelf respecterend rechtsgebied i.o. streeft naar er-
kenning als zelfstandig voorwerp van studie. Een supreem
streven is daarbij dat naar codificatie. De afgelopen twee
jaar heeft het streven naar een eigen codificatie voor het
consumentenrecht weinig wind mee gekregen. De meeste
bekendheid heeft het project van de Franse commissie-Ca-
lais-Auloy47 gekregen. Kort geleden is het rapport geactuali-
seerd; onlangs heeft publikatie plaatsgevonden.48 Landen die
een raamwet voor consumentenrecht hebben ingevoerd zijn
Costa-Rica, Finland (Konsumentskyddslag 1978), Israël, Ja-
pan, Mexico, Oostenrijk (Konsumentenschutzgesetz 1979),

KRONIEKEN
Eerdere kronieken in deze reeks waren:
Het zaken-, verbintenissen- en faillissementsrecht (Mr A.S.
Hartkamp), NJB 89/16/p. 517;
Personen- en familierecht (Prof. mr W.C.E. Hammerstein-
Schoonderwoerd), NJB 89/36/p. 1311;
Het belastingrecht (Prof. mr Ch.P.A. Geppaart), NJB 89/
38/p. 1379;
EG-Recht 1988 en 1989 (Mr S. Prêchai), NJB 90/2/p. 57.
Het recht van de intellectuele eigendom 1983-1989 (Prof.
mr H. Cohen Jehoram), NJB 90/5/p. 186
Het vennootschaps- en ondernemingsrecht 1987-1989
(Prof. mr J. M. M. Maeijer), NJB 90/10/p. 383
Het sociaal zekerheidsrecht 1988 en 1989 (Prof. mr LJ.M.
de Leede), NJB 90/14/521

Portugal (Wet op de consumentenbescherming 1981), Qué-
bec, Spanje (Ley general para la defensa del consumidor
1984), Venezuela en Zuid-Korea. Een Italiaanse poging om
tot een codificatie van het consumentenrecht te komen is
mislukt. België is nog bezig met bestudering van de moge-
lijkheid. Men bedenke hierbij dat de vele Consumer Protec-
tion Acts vaak niet meer dan één aspect van het consumen-
tenrecht regelen.
In haar bijdrage 'The case for codification of consumer law'
noemt Maniet de volgende voordelen die aan codificatie van
het consumentenrecht verbonden zouden zijn:

Europe and the USA, Bremen 1986.
32. Zie hierover L. Kramer, EWG-Verbrau-
cherrecht, Baden-Baden 1986 (ook in Engel-
se en Franse versie verkrijgbaar), alsmede
M.I.A. Schlaghecke-Bouman, De invloed
van de EEG op de consumentenaangelegen-
heden, Tijdschrift voor Consumentenrecht
1987, p. 16-31.
33. Zie hierover het Themanummer pro-
duktenaansprakelijkheid, Tijdschrift voor
Consumentenrecht 1989, blz. 131-215, met
verdere verwijzingen.
34. Bij het schrijven van deze bijdrage was
wetsvoorstel 19 636 nog steeds geen wet.
35. HR 30 juni 1989, RvdW 1989, 190 inza-
ke Halcion. Zie hierover C.A. Knape, Advo-
catenblad 1990, blz. 234. De conclusie van
Α-G Hartkamp is afgedrukt in Tijdschrift
voor Consumentenrecht 1989, p. 205.
36. Zie omtrent de voorgeschiedenis Chr.
Joerges, J. Falke, H.W. Micklitz, G. Brugge-
meier, Die Sicherheit von Konsumgütern
und die Entwicklung der Europäischen Ge-
meinschaft, Baden-Baden 1988.
37. Zie hieromtrent de bijdragen van David
J. Harland en van Ulf Bernitz, The legal
concept of unfairness and the economic
and social environment: fair trade, market
law and the consumer interest, in: Eric Ba-
late (red.), Unfair advertising and compara-
tive advertising/Publicité déloyale et publi-

cité comparative, serie Droit et Consomma-
tion XVII, Brussel 1988, p. 15-52, resp. 53-
67.
38. Zie hieromtrent de bijdragen van B.
Francq, Le statut de la publicité compara-
tive dans les pays de la CEE. Etude som-
maire de droit comparé, en van Frauke
Henning-Bodewig, History, features and
prospects of the Commission's proposal for
a directive on unfair and comparative ad-
vertising, in: Eric Balate (red.), Unfair ad-
vertising and comparative advertising/Publi-
cité déloyale et publicité comparative, serie
Droit et Consommation XVII, Brussel
1988, blz. 137-174, resp. 225-237.
39. J.J.C. Kabel, Televisiereclame en de me-
diaconsument in het Europese Omroep-
recht, Tijdschrift voor Consumentenrecht
1990, blz. 3-19.
40. J. Ghestin, Y. Markovits, L'adaptation à
la responsabilité des prestataires de services
de la directive de la Communauté économi-
que européenne du 25 Juillet 1985 sur la
responsabilité du fait des produits défec-
tueux, Revue européenne de droit de la con-
sommation 1989, p. 147-200.
41. J. Stuyck, De consument en het Europa
van 1993, Droit de la Consommation- DCR-
Consumentenrecht 1988, blz. 6, 17 komt tot
de conclusie 'Dat de Europese consument
bij het grote Europa zonder binnengrenzen

(van 1993) meer voordeel dan nadeel zal
hebben lijkt mij evident'.
42. Zie European Consumer Law Group,
Consumer Protection in the EEC after Rat-
ification of the Single Act, Journal of Con-
sumer Policy 1987, p. 319-334.
43. N. Reich, The Europeanisation of the
Pharmaceutical Market - Chances and
Risks, Baden-Baden 1988.
44. Zie E. Letowska, Control of illegal and
irregular practices from the point of view
of consumer protection policy, in: Rapports
polonais présentés au douzième congrès
international de droit comparé, Wroclaw
1986, p. 55-71.
45. J.W. Jukema, De uitvoer van gevaarlijke
Produkten naar landen van de derde we-
reld, NJB 1988, p. 1238-1241.
46. Y. Daverveldt, Naar een internationaal
consumentenrecht van babyvoeding en far-
maceutische produkten, Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht 1986, p. 33i.
47. J. Calais-Auloy, Vers un nouveau droit
de la consommation, Paris 1984, waarover
J.GJ. Rinkes, Tijdschrift voor Consumenten-
recht 1987, p. 81-91.
48. J. Calais-Auloy, Propositions pour un
code de la consommation/Rapport de la
commission pour la codification du droit
de la consommation au Premier ministre,
Paris 1990.
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Veelal wordt aangenomen dat een grotere wel-

vaart een verhoogde belangstelling voor de eigen

veiligheid meebrengt. Betekent dit nu dat ont-

wikkelingslanden dan maar genoegen moeten ne-

men met minder veilige goederen?

— 'it enables to reform law
— it allows for more consistency and unity
— it leads to a simplification and clarification of material

previously scattered in various legislative texts
- it can strengthen the autonomy of a branch of law; con-

versely, the deterioration of codification can correspond
to the process of loss of autonomy (see commercial law)

- finally, codification can succeed in creating a new branch
of law; it can build, starting with nothing, or with little,
a legal framework to be filled in later by further legisla-
tive texts and administrative regulations'.49

In ons land is het vooral Brack die de zelfstandige positie
van het consumentenrecht verdedigt. Zelf zou ik niet zo
sterk de codificatiegedachte willen verkondigen. Een aantal
verlangens van de codificatiofielen kan ook zonder specifie-
ke codificatie van het consumentenrecht worden gereali-
seerd. Ik wijs op de introductie van de consumentenkoop
en van bescherming van de particuliere bewaargever, lastge-
ver en borg in de algemene codificatie van het privaat-
recht.50 Het NBW geeft ook een voorbeeld van het gelijk-
trekken van het begrip 'consument' in de regelingen inzake
algemene voorwaarden en consumentenkoop, welke begrip-
pen aanvankelijk niet spoorden.51 Een Burgerlijk Wetboek
is wel de meest voor de hand liggende plaats om het consu-
mentenrecht te zoeken. Alleen de twee laatste argumenten
van Maniet houden stand. Het zou inderdaad geen kwaad
kunnen als de verbrokkelde wetgeving inzake handelsprak-
tijken in één wetboek zou worden samengebracht. Voorts
heeft integratie van het consumentenrecht en dus — beleid —
het gevaar dat de aandacht bij de wetgever verslapt. De af-
gelopen jaren hebben we in ons land al het samengaan van
de afdelingen consumentenbeleid en detailhandel bij Econo-
mische Zaken gezien en ook de opheffing van de in 1974
ingestelde Interdepartementale Commissie - vanaf 1980:
Coördinatiecommissie - voor Consumenten- zaken.52

Daar staat tegenover dat een krachtige consumentenbewe-
ging als in ons land in staat is gebleken om ook zonder
consumentenwetboek belangrijke hervormingen in bewe-
ging te brengen. Vaak gaan die hervormingen verder dan
alleen het consumentenbelang. Ik wijs op de regeling van de
zgn. inertia selling53 in het NBW54, de regeling inzake alge-
mene voorwaarden die ook kleine ondernemers een betere
bescherming zal bieden, de vereenvoudiging van de kanton-
gerechtsprocedure55, de introductie van een vorderingsrecht
belangenorganisatie56, enz. Wat we in ons land hebben ge-
zien - het optreden van de consumentenbeweging als cata-
lysator — houd ik voor een wenselijke ontwikkeling, die het
ontbreken van een wetboek voor de consument meer dan
goedmaakt.57 Ook integratie van consumentenbescherming
in het algemene beleid is een goede zaak, maar hier past in

die zin een caveat dat deze integratie niet zover mag gaan
dat het consumentenbeleid onherkenbaar wordt. Een actie-
ve, goed geëquipeerde beleidsafdeling voor consumentenza-
ken bij een van de ministeries blijft noodzakelijk.

4. Zelfregulering

Voor veel juristen is het proces voor de gewone (overheids)-
rechter het hoogtepunt van het juridisch métier. Hier komt
het meest fundamentele rechtsbeginsel, het hoor en weder-
hoor, tot volledige ontplooiing. Hier zien we door toedoen
van twee juridisch gevormde procesvertegenwoordigers de
feiten teruggebracht tot hun essentie. Hier zoekt en vindt
de rechter recht, ook als dat voordien nog niet bestond dan
wel slechts latent aanwezig was. Ogenblikkelijk associeert
men deze visie op het recht met Paul Scholten.
Hoe anders gaat het toe in het consumentenrecht. Hier zijn
juridische hoogstandjes van topadvocaten voor toprechters
over hoogstaande ethische vragen de uitzondering. Partijen
moeten vaak zelf het woord voeren (en doen dat in het al-
gemeen heel behoorlijk). De rechtstoepassers in het consu-
mentenrecht zien zich gedwongen hun klassieke lijdelijke
rol prijs te geven. Het zijn de blote-voetendokters van onze
samenleving: ongetoogd, zwak beloond en ondersteund,
maar met een gezonde dosis idealisme. Ik doel op de ge-
schillencommissies van de Stichting Geschillencommissies
voor Consumentenklachten, de diverse tuchtcolleges, de
Ombudslieden en al die andere buitengerechtelijke klach-
teninstellingen.58

Aan het begin van de jaren tachtig was de vraag of de
oprichting van steeds maar nieuwe geschillencommissies
wel een goede zaak was. Demeulenaere hield een vlammend
pleidooi voor de overheidsrechter.59 In ons land was het
Verburgh die al eerder de stelling verdedigde: 'branchege-
schillencommissies zijn een crisisverschijnsel; ze demonstre-
ren het in gebreke blijven van de overheidsrechtspraak op
dit punt. Het is echter noodzakelijk dat ze moeten worden
aangevuld, zo al niet vervangen, door overheidsrechtspraak-
in-consumentenzaken met dezelfde voordelen, maar zonder
de nadelen van deze particuliere branche-rechtspraak'.60 De
nadien plaatsgevonden ontwikkelingen zijn een andere kant
uitgegaan. Weliswaar wordt de kantongerechtsprocedure
binnenkort herzien, maar om nu te zeggen dat daarmee het
kantongerecht — of in de naaste toekomst wellicht: het ge-
recht in eerste aanleg — even toegankelijk is geworden als de
Geschillencommissie reizen ... Die geschillencommissies be-
leven hoogtijdagen. Ieder jaar komt er wel eentje bij: dit
jaar was dat de Geschillencommissie optiek, volgend jaar
vermoedelijk een Geschillencommissie uitvaartwezen.61

Nog gesproken wordt over geschillencommissies auto, glas,
openbaar vervoer en verzekering alsmede over een proef
met een geschillencommissie patiëntenrechten.62 Het gevaar
dreigt zelfs dat op één gebied, zoals dat van bank- en kre-
dietwezen, al te veel klachteninstanties in het leven worden
geroepen.63 Belangrijker is echter het omgekeerde probleem.
Er zijn ook tal van branches waar (nog) geen geschillenbe-
slechting bestaat en ook niet wordt voorzien. Het blijft al-
leen al daarom belangrijk te streven naar de beroemde een-
voudige, snelle en goedkope rechtsgang voor allen.64

Niet alleen op het gebied van de geschillenbeslechting ver-
toont de sector van het consumentenrecht een bonte ver-
scheidenheid aan vormen van zelfregulering, ook ter zake
van de regelgeving en de regeluitvoering komen we deze
tegen. Deze thema's zijn regelmatig voorwerp van rechts-
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vergelijkend onderzoek.65

Er zijn ook mensen die menen dat zelfregulering zo belang-
rijk is dat deze niet alleen aan de marktpartijen kan worden
overgelaten. De Franse Commission Calais-Auloy heeft in
1984 een wettelijke regeling voor bilaterale akkoorden tus-
sen ondernemers en consumenten bepleit.66 In het onlangs
gepubliceerde voorontwerp van de commissie Calais-Auloy
II is deze gedachte nader uitgewerkt. Zij voorziet in gebon-
denheid van rechtswege van alle ondernemers van de be-
trokken bedrijfstak (art. L 25 lid 2) en aan directe civiele
doorwerking in alle overeenkomsten met consumenten (art.
L 26).
De afgelopen jaren heeft de consumentenrechtelijke doc-
trine zich in toenemende mate voor het verschijnsel van de
zelfregulering geïnteresseerd. Met name zijn randvoorwaar-
den geformuleerd, waaraan dient te zijn voldaan wil zelfre-
gulering een kans op succes hebben.67 Ook is aangegeven
langs welke wegen tegemoet kan worden gekomen aan een
van de belangrijkste bezwaren van zelfregulering: de niet-
afdwingbaarheid jegens niet-aangesloten ondernemers.68 Op-
merkelijk is dat de discussie over zelfregulering in de loop
van een decennium van accent is veranderd. Ging het aan
het begin van de jaren tachtig nog om de vraag of zelfregu-
lering als alternatief voor overheidsregulering wel toelaat-
baar is, thans wordt veeleer gediscussieerd over de kwestie
of zelfregulering straks wel verenigbaar is met het Europees
kartelrecht.69

5. Consument en mededinging

De ontwikkeling van een Europees consumentenrecht
werpt de vraag op of wij hierbij niet kunnen leren van de
Amerikanen.70 Een aspect dat hierbij zeker onze aandacht
verdient, is het kartelrecht. De relatie tussen consument en
kartelrecht is een onduidelijke. Enerzijds is de consument er

Wanneer in Oost-Europa eenmaal het besef is

doorgedrongen dat de burger-consument niet

meer automatisch door de socialistische heilstaat

wordt beschermd, zal enig tegenwicht tegen een

al te primitieve werking van het kapitalisme moe-

ten worden getroffen.

bij gebaat dat op tal van terreinen uniformiteit wordt be-
reikt. Wie in ons land een bankrekening wil openen, kan
zich geheel richten op de essentialia: waar bevindt zich het
dichtstbijzijnde bankfiliaal, welke rente berekent men, hoe
is het bankpersoneel. Over de algemene bankvoorwaarden
behoeft hij zich niet druk te maken. Die zijn toch voor alle
banken (vrijwel) gelijk. Geheel anders is het wanneer hij
een reisverzekering wil sluiten. De ene verzekering dekt wel
geldswaarden, de andere niet; de uitkeringsbedragen varië-
ren; enz. De reispret begint eigenlijk al met het invullen van
een reisverzekeringsaanvraagformulier. Dit laatste lijkt het
ideaal van een hard kartelbeleid: dat op alle fronten wordt
geconcurreerd.
De haat-liefdeverhouding tussen consumentenbeleid en kar-
telbeleid zijn door Bourgoignie en Goyens als volgt onder
woorden gebracht:
'There were three theses which all had their defendants: (i)
competition must have as an exclusive goal the benefit of
the consumer and therefore is a subproduct of consumer
policy, (ii) consumer protection may only be a sub-product
of competition policy; (iii) consumer and competition poli-
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seerd/EUR-bundel, Arnhem 1988, p. 91,
94-96.
68. Zie het Rapport Wettelijke ondersteu-
ning zelfreguleringsafspraken, SER-publika-
tie 89/20, besproken door Th.J.M. van
Mierlo en A.J.C.M. Trommelen, TvC 1990,
p. 98-112.
69. Zie hieromtrent M. van Driel, Zelfregu-
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De reispret begint eigenlijk al met het invullen

van een reisverzekeringsaanvraagformulier.

cies are quite complementary on the economic scene'.71

Gelijk bekend, voert de EG in navolging van de Verenigde
Staten een hard kartelbeleid. Het is niet uitgesloten dat ons
land diezelfde kant uitgaat.72 Op initiatief van de toenmali-
ge staatssecretaris van economische zaken Bolkestein is een
aanvang gemaakt met een aanscherping van het Nederland-
se kartelbeleid.73 Dat is ook wel nodig, nu immers het in-
strument van het prijsbeleid nagenoeg is prijsgegeven.

6. Juridische infrastructuur

Wil een vakgebied zich verder kunnen ontwikkelen, dan
dient aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan.
In het verleden heb ik al eens gesuggereerd dat hiertoe zou
kunnen worden bijgedragen door postdoctorale leergangen,
symposia, een vereniging voor consumentenrecht en een
tijdschrift voor consumentenrecht.74 Het afgelopen decen-
nium heeft op het nationale vlak de realisatie van het me-
rendeel van deze wensen te zien gegeven. Sinds 1978 wor-
den geregeld postdoctorale cursussen consumentenrecht
georganiseerd door de diverse universitaire en commerciële
pao-bureaus van ons land. Algemene voorwaarden, consu-
mentenkoop, consumentenkrediet, produktenaansprakelijk-
heid en reclame zijn de favoriete thema's. In 1979 zag een —
inmiddels zo goed als alle terreinen van het consumenten-
recht dekkende — losbladige uitgave Consumentenrecht het
licht.75 In 1980 is opgericht het Utrechts Gezelschap voor
Konsumentenrecht, een forum waarin juristen uit bedrijfsle-
ven, consumentenorganisaties, overheid en universiteit el-
kaar regelmatig ontmoeten.76 Sinds 1980 vinden regelmatig

promoties op consumentenrechtelijk terrein plaats77; di-
verse proefschriften zijn opgenomen in de serie Consument
en recht.78

Sinds 1985 organiseert het Utrechts Gezelschap voor Kon-
sumentenrecht jaarlijks een symposium waar theorie en
praktijk elkaar treffen.79 Van 1985 dateert ook het Tijd-
schrift voor Consumentenrecht en in 1989 werd een be-
scheiden begin gemaakt met een tweede-fase-opleiding con-
sumentenrecht voor assistenten-in-opleiding (aio's).80 De
universitaire onderzoekers op het gebied van het consumen-
tenrecht ontvangen vijfmaal per jaar een Nieuwsbrief.81

Vier universitaire instellingen brengen gezamenlijk een Jaar-
verslag uit van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.82

De Consumentenbond heeft de instelling van een leerstoel
consumentenrecht aan de Rijksuniversiteit Limburg aan-
gekondigd.83 Inmiddels is al een feestbundel 'Om wille van
de consument' verschenen.84 Ten slotte dient vermelding
dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumen-
ten Aangelegenheden sinds een vijftal jaren een sectie juri-
disch onderzoek telt, die allengs meer interessante publika-
ties het licht doet zien.85

Ook in het buitenland zien we dergelijke ontwikkelingen.
België bezit in het Centre de Droit de la Consommation
van de Université Catholique de Louvain een van de meest
vooraanstaande centra van consumentenrecht in Europa.
Het heeft sinds kort ook zijn eigen tijdschrift: DCCR.
Duitsland heeft in het Zentrum für Europäische Rechtspoli-
tik te Bremen een instituut waar veel aan consumentenrecht
wordt gedaan; het heeft voorts een tijdschrift Verbraucher
und Recht. Frankrijk ten slotte heeft een Centre du droit
de la consommation te Montpellier. Er zijn geen juridische
tijdschriften gespecialiseerd in consumentenrecht, maar de
periodieken van de private en publieke consumentenorgani-
saties, zoals de Union Française des Consommateurs en het
Institut National de la Consommation voorzien hier ten
dele in.
Op Europees niveau werken de consumentenorganisaties
samen in het Bureau Européen des Unions de Consomma-
teurs. De European Consumer Law Group verenigt juristen
van consumentenorganisaties en universiteiten en fungeert
als clearing-house voor uitwisseling van informatie en als
•adviesorgaan voor de Europese Commissie. Een European
Consumer Law Review was in de Engelse (Kluwer) en
Duitstalige versies slechts een kortstondig leven beschoren,
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Zeichen, diss. Utrecht 1984; R.B.M. Keu-
rentjes, Agressieve handelspraktijken, diss.
Nijmegen, Deventer 1986; G.M.F. Snijders,
Produktveiligheid en aansprakelijkheid,
diss. Utrecht, Deventer 1987; M. van Delft-
Baas, Produktinformatieplichten, diss.
Utrecht, Deventer 1987; R.J. Verschoof, De
Raad van Toezicht op het Schadeverzeke-

ringsbedrijf, diss. Utrecht, Den Haag:
SWOKA 1989; R.M. Vriesendorp-van Seu-
meren, De positie van de assurantietussen-
persoon en zijn relatie tot de verzekering-
nemer en de verzekeraar, diss. Universiteit
van Amsterdam, Zwolle 1989; M. van Driel,
Zelfregulering, diss. Utrecht, Deventer
1989; C.F.G. van der Boom, Nieuwbouw
koopwoningen, diss. Leiden, Deventer 1990;
J. Knottenbelt, Produktenaansprakelijkheid,
diss. Rotterdam 1990.
78. De in de vorige noot vermelde disserta-
ties van Keurentjes (nr l), Snijders (nr 2),
Van Delft-Baas (nr 3) en Van der Boom (nr
4).
79. Zie het verslag van de eerste bijeen-
komst in NJB 1986, p. 316. Van sommige
symposia zijn de inleidingen gebundeld: zie
bijv. het themanummer Geneesmiddelen-
recht, NJB 1989, p. 629-660.
80. Zie het verslag van de eerste onder-
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maar de Franstalige editie draait nog steeds. Internationaal
van opzet is wel het Journal of Consumer Policy, dat naast
bijdragen van economische, sociologische en andere aard
een sectie consumentenrecht bevat.86 De internationale pen-
dant van pao-cursussen wordt gevormd door tal van zomer-
cursussen.87 In London en Montpellier wordt sinds 1990
een vijfweekse zomercursus consumentenrecht gegeven, ter-
wijl Louvain-la-Neuve zich opmaakt om in 1991 met een
dergelijke cursus van start te gaan.
Op mondiaal niveau is het vooral de Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die
zich regelmatig met het onderwerp consumentenbescher-
ming bezig houdt.88 Een internationale vereniging voor con-
sumentenrecht is nog niet van de grond gekomen. Een in
1977 door Bourgoignie en Cracco opgerichte European Re-
search Association for Consumer Affairs is geen lang leven
beschoren geweest. En de in 1988 door Frota opgerichte
mondiale vereniging voor consumentenrecht is te frotistisch
om vooralsnog als representatief te kunnen worden be-
schouwd. Mogelijk zal in 1990/1991 een nieuwe poging tot
associatievorming worden gedaan. Inmiddels heeft zich van-
uit de International Organisation of Consumers Unions
Regional Office for Asia and the Pacific89 een Consumer
Lawyers Network gevormd, dat viermaal per jaar 'The
Consumer Protector' verspreidt.

7. Conclusie

Er zijn ook een aantal dingen niet gebeurd. De theorievor-
ming blijkt ondanks enkele waardevolle pogingen (Bour-

goignie) onderbelicht.90 Wordt het ook niet tijd dat de
rechtshistorie te hulp wordt geroepen91 — ten slotte bestaat
het consumentenrecht nu al zo'n twintig jaar.
Er zijn ook nog tal van braakliggende praktijkvragen. Con-
sumentenorganisaties representeren vooral de middenklasse
van onze samenleving. In de literatuur is nauwelijks aan-
dacht geschonken aan de positie van achterstandsgroepen:
allochtonen, bejaarden, daklozen, uitkeringsgerechtigden,
werkelozen.92 Consumenten zullen hun keuze niet alleen
bepalen op grond van door reclame of voorlichting ontvan-
gen informatie inzake eigenschappen van het produkt of de
dienst, de prijs, enz. — soms spelen andere factoren een rol,
bijv. de milieuvervuiling. De afgelopen jaren is dit thema
nog nauwelijks aan de orde geweest.93 Verwacht mag wor-
den dat dit de komende jaren anders zal zijn.
De internationalisering van het consumentenrecht brengt
mee dat de komende jaren een aantal hiaten zal moeten
worden gevuld. Zo lijkt het aangewezen dat studie zal wor-
den gemaakt van het besluitvormingsproces op Europees
niveau. De produktveiligheid en de normalisering - op
Europees vlak reeds belangrijke issues — zullen ook natio-
naal meer aandacht krijgen. Ten slotte betekent het open-
gaan van de grenzen niet alleen dat er het komende decen-
nium nog veel meer aan Brusselse regelgeving op ons zal
neerdalen, het houdt ook in dat grensoverschrijdende klach-
ten in aantal fors zullen toenemen. Ook dit is een onder-
werp dat in de verslagperiode nog nauwelijks aandacht
heeft gekregen; de naaste toekomst zal daar verandering in
brengen.
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