
Van de redactie

Even was Maastricht de hoofdstad van Europa. Op 9 en 10 december jl. onderhandel-
den de regeringsleiders van de twaalf EG-landen aldaar over een nieuwe Europese Po-
litieke Unie. Omdat aan het slot vrijwel alle aandacht uitging naar de sociale para-
graaf, is een aantal andere ontwikkelingen vrijwel onopgemerkt gebleven. Een daar-
van is voor het consumentenrecht van groot gewicht. Het betreft de invoeging in het
EG-Verdrag van een hoofdstuk XVIII over consumentenbescherming. De voorlopige
versie luidt aldus:

Consumer protection
1. The Community shall contribute to the attaining of a high level of consumer protec-
tion through:
(a) measures adopted pursuant to Article lOOa in the context of the completion of the
internal market:
(b) specific action which supports and supplements the policy pursued by the Member
States to protect the health, safety and economic interests of consumers and to pro-
vide adequate information of consumers.
2. The Council, acting in accordance with the procedure referred to in article 189b
and after consulting the Economic and Social Committee, shall adopt the specific ac-
tion referred to in paragraph 1 (b).
3. Action adopted pursuant to paragraph 2 shall not prevent any Member State from
maintaining or introducing more stringent protection measures. Such measures must
be compatible with this Treaty. The Commission shall be notified of them.

In de komende nummers zal onze EG-medewerker Temmink hier ongetwijfeld uit-
voerig op terugkomen. Kennisneming van zijn rubriek Europees consumentenrecht in
dit nummer leert dat er momenteel heel wat dossiers in behandeling zijn. Bakker en
Jongencel besteden in hun openingsartikel aandacht aan één daarvan: de ontwerp-
richtlijn oneerlijke contraclsbedingen.

Terwijl de Europese regelgeving nu pas goed op gang lijkt te komen, nadert in ei-
gen land de (wettelijke) bescherming van de consument langzamerhand zijn voltooi-
ing. Dat althans is de mening van de voorzitter van een belangrijk adviesorgaan, de
Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER. Dit staat te lezen in het
Voorwoord van de elders in dit nummer aangekondigde CCA-brochure 'Van consu-
ment en consumptie'.

De wetgever moge het volgens Kolnaar rustig krijgen, voor de consumentenorgani-
saties is dit decennium een zware taak weggelegd. Dat stelt G.J. Rijken in de rede
waarmee hij de functie van bijzonder hoogleraar in het consumentenrecht aan de
Rijksuniversiteit Limburg heeft aanvaard. In zijn rede maakte Rijken de oprichting
bekend van het lens Verburgh Instituut voor Consumentenrecht. Het instituut is ge-
noemd naar de grondlegger van het Nederlands consumentenrecht, M.J.P. Verburgh,
en het is gevestigd in Maastricht. En zo blijft Maastrich ook na 9 en 10 december
1991 voor het consumentenrecht een belangrijke stad.
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