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Kroniek van het
consumentenrecht

eze kroniek beslaat ontwikkelingen op het
gebied van het consumentenrecht in het jaar
1994. Omdat de laatste kroniek van het
consumentenrecht in dit blad van 1990
dateert, wordt een enkele maal teruggegre-
pen op gebeurtenissen in de periode 1990-
1993. Voor mijn verslag zal ik onder meer
putten uit de kronieken consumentenrecht
in Ars Aequi Katern, Jaarboek konsumenten-
recht, Tijdschrift voor Consumentenrecht en
Tijdschrift voor Sociaal Recht. Voorts betrek ik
mijn informatie uit enige buitenlandse tijd-
schriften, zoals Consumer Law Journal, Droit
de la ConsommationlConsumentenrecht
(DCCR), Journal of Consumer Policy, Revue
européenne de droit de la consommation en
Verbraucher und Recht.
Wat het consumentenrecht uit een alge-
meen gezichtspunt interessant maakt, is dat
het één van de rechtsgebieden is waar ont-
wikkelingen in Europa zich in sterke mate
hebben doen gevoelen. Om die reden wil ik
beginnen met aandacht te besteden aan

DE BIJDRAGE DIE DE CONSUMENTEN-

beweging aan het Burgerlijk Wetboek levert, is dat

de bescherming van de zwakke partij niet langer

meer als uitzondering kan worden gezien. Con-

tractsvrijheid en bescherming van de zwakke par-

tij zijn thans twee even sterke beginselen van con-

tractenrecht.

Europees consumentenrecht (nr I). Vervol-
gens zal ik de belangrijkste nationale ontwik-
kelingen in ons land beschrijven. Ik doe dat
vanuit een privaatrechtelijke invalshoek.
Eerst besteed ik aandacht aan de intrede van
de consument in het Burgerlijk Wetboek (nr
2). Daarna komen achtereenvolgens aan de
orde produktenaansprakelijkheid en -veilig-

heid (nr 3) koop en garantie (nr 4),
opdracht en aanneming van werk (nr 5),
reisovereenkomst en vervoer (nr 6), finan-
ciële dienstverlening (nr 7), reclame en
andere handelspraktijken (nr 8), geschillen
(nr 9) en internationaal privaatrecht (nr 10).
Afgesloten wordt met een vooruitblik op de
naaste toekomst (nr II).
Deze kroniek beperkt zich tot ontwikkelin-
gen in Europa en meer in het bijzonder
Nederland. Een enkele keer zal ik de natio-
nale ontwikkelingen in rechtsvergelijkend
perspectief plaatsen.

I. EUROPEES CONSUMENTEN-

RECHT

De wettelijke basisbescherming van consu-
mentenbelangen is in ons land goeddeels
voltooid, zo stelde de toenmalige staatsse-
cretaris Van Rooy in haar Nota aan de
Tweede Kamer inzake het consumentenbe-

leid van de rijksoverheid (kamerstukken
23 162, nr l).1 Daarbij zag de staatssecreta-
ris over het hoofd, dat diverse bijzondere
overeenkomsten in het Burgerlijk Wetboek
nog gestalte moeten krijgen en dat het
klachtrecht voor consumenten grote witte
vlekken vertoont. Waarin zij gelijk heeft, is
dat zelfregulering - mits tweezijdig - een
steeds belangrijker instrument wordt2 en
dat - en daar gaat het in dit nummer om -
Europese regelgeving meer en meer de
Nederlandse agenda bepaalt.

Regelgeving
Voor de ontwikkeling van het Europese con-
sumentenrecht is van belang dat de bescher-
ming van de consument bij het Verdrag van
Maastricht voor het eerst expliciet wordt
genoemd (art. 129A). Daar staat tegenover
dat het subsidiariteitsbeginsel het commu-
nautaire consumentenbeleid weer op losse
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schroeven lijkt te zetten.3 Dat dit laatste
niet noodzakelijkerwijs het geval is, wordt
gesteld door Micklitz en Weatherill.4 Hoe
de Europese Unie invulling denkt te gaan
geven aan de consumentenbescherming, is
te vinden in een resolutie van 1992 inzake
de toekomstige prioriteiten op het gebied
van de consumentenbescherming aangeno-
men.5 Momenteel wordt overal gewerkt aan
de implementatie van de richtlijn produkt-
veiligheid (Publikatieblad 1992 L 228/24), de
derde non-life verzekeringsrichtlijn (1992 L
228) en de richtlijnen oneerlijke contracts-
bedingen (1993 L 95/29) en timeshare (1994
L 280/83). Nog niet gereed zijn de ontwerp-
richtlijnen vergelijkende reclame (1991 C
180/14, 1994 C 136/4),6 verkoop op afstand
(1992 C I56/I4)7 en grensoverschrijdend
betalingsverkeer (1994 C 322/7). Aan een
richtlijn gaat soms een groenboek vooraf. In
1993 publiceerde de Europese Commissie
twee belangrijke groenboeken: over garan-
ties (COM (93) 509) en over toegang tot
bet recht (COM (93) 576). Over de 'garan-
ties' (in feite over conformiteit bij koop en
verkoop) is momenteel een voorstel voor
een richtlijn in voorbereiding.

Rechtspraak
"oor de ontwikkeling van het consumenten-
recht is ook de rechtspraak van het Euro-
Pese Hof van Justitie van gewicht. Intéres-
sant is hoe bijv. Duitse consumenten de aan-
sPrakelijkheid van de overheid voor het niet
tijdig implementeren van richtlijnen inge-
v°lge het Francovich-arrest (NJ 1994, 2) wil-
len toepassen op de richtlijn pakketreizen.
Deze richtlijn verplicht tot het instellen van
een garantiefonds voor failliete touropera-
tors. Welnu: nog voordat Duitsland de
richtlijn had geïmplementeerd, maar nadat
bet dit had moeten doen, ging een tweetal
touroperators failliet.8

O°k in de rechtspraak van het Hof dringt
bet subsidiariteitsbeginsel door, getuige het
arrest van 24 november 1993 in de zaken
26?/9l en 268/91 (Kecken Mithouard). De
zaken hadden betrekking op het dumpen van
goederen, waarin de Fransen een ongeoor-
'°°fde handelspraktijk zien. 'Een opvallend
arrest met belangrijke gevolgen voor de uit-
leg van zowel de Dassonville-formule als de
Cassis de Dijon-rechtspraak', oordeelt
H-A.G. Temmink in TvC 1994, p. 23. Kritiek
°P het arrest heeft N. Reich in ZIP 1993,
P· '813: Keek werpt meer vragen op dan
het beantwoordt en de extensieve toepas-
Slng van het subsidiariteitsbeginsel brengt
bet acqu/s communautaire in gevaar.
Dat de rechtspraak van het Hof niet altijd in
et voordeel van consumenten is, blijkt ook

uit het Cartier-arrest van 13 januari 1994,
TvC I994t p 9| (noot jemmink). Het arrest

rengt een aanzienlijke verslechtering voor
ae positie van de consument die bij een cash

carry bedrijf een duur gebruiksvoorwerp
koopt. Deze kan geen aanspraak meer
"laken op de officiële fabrieksgarantie.
"et Hof heeft zich ook bezig moeten hou-

den met de omschrijving van het begrip con-
sument. Opmerkelijk is dat het hof een res-
trictieve omschrijving kiest - zie nr 2 hier-
onder. Sinds het arrest Cassis de Dijon
heeft veel rechtspraak van het Hof betrek-
king op de vraag of bepaalde nationale maat-
regelen die onder het hoofd consumenten-
bescherming zijn uitgevaardigd niet in wezen
de eigen industrie beogen te beschermen. Er
is hier veel over te zeggen, maar dat is al
gedaan in de vorige kroniek Europees
recht.9

Literatuur
Hoe een inzicht te verwerven in het Euro-
pees consumentenrecht? Geruime tijd was
Ludwig Krämers EWG Verbraucherrecht
(Baden-Baden 1986) hét handboek van
Europees konsumentenrecht, mede dankzij
de beschikbaarheid van een Engelse en een
Franse editie. De ontwikkelingen van het
Europese recht gaan echter zo snel, dat het
boek in het onderwijs niet langer bruikbaar
is. Een opvolger heeft zich thans aangediend
in de vorm van Norbert Reichs Europäisches
Verbraucherschutzrecht (Baden-Baden 1993).
Dit boek heeft naast de encyclopedische
kennis van Krämers boek ook theoretische
diepgang. Op dat laatste punt schiet de con-
sumentenrechtelijke literatuur nog wel eens
te kort. Het boek van Reich is ook een
waardevolle vindplaats van literatuur, die
steeds aan het eind van ieder hoofdstuk is
vermeld.

2. BURGERLIJK WETBOEK:
ALGEMEEN DEEL

Op l januari 1992 trad, zoals bekend, het
nieuw Burgerlijk Wetboek in werking. Het
introduceerde een onderscheid tussen drie
categorieën: de overeenkomst tussen perso-
nen die beide handelen in de uitoefening van
een bedrijf of beroep, de overeenkomst
waarbij slechts één van de partijen dat doet,
en de overeenkomst waarbij geen van beide
partijen in deze hoedanigheid handelt. Alleen
de tweede genoemde overeenkomst valt
onder de nieuwe regeling.10

Algemene voorwaarden
Een belangrijk novum in het nieuwe Burger-
lijk Wetboek is de regeling van de algemene
voorwaarden." Over de wettelijke regeling
is inmiddels een gestage stroom publikaties
verschenen. Enkele controverses betreffen
de vraag of notariële modellen onder de
werking van de wet vallen en of bij het oor-
deel inzake het al dan niet onredelijk bezwa-
rende karakter van een beding de prijs in
aanmerking mag worden genomen. Over
deze vragen bestaat nog geen gezagheb-
bende jurisprudentie.
Een andere kwestie betreft de effectiviteit
van de regeling. Deze wordt in twijfel
getrokken door G.J. Rijken. Onder Duitse
invloed12 acht Rijken een 'reinigingsactie'
noodzakelijk.13 Zelf denk ik hier anders
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over. Ik zie de wettelijke regeling in de eer-
ste plaats als een stimulans voor tweezijdige
onderhandelingen. Ziet men wat alleen al de
Commissie voor Consumenten Aangelegen-
heden de afgelopen jaren heeft weten te
bereiken,14 dan lijkt dit onderhandelingsmo-
del niet kansloos.

Richtlijn oneerlijke
contractsbedingen

Nederland is niet het enige Europese land
met wetgeving inzake algemene voorwaar-
den. Het was in feite een van de laatste lan-
den die hiertoe overgingen. Dit is aanleiding
geweest voor de Europese Unie om een
poging tot harmonisatie te ondernemen. In
1993 heeft de Europese Gemeenschap een
richtlijn oneerlijke contractsbedingen vastge-

3. PRODUKTENAANSPRAKE-
LIJKHEID EN -VEILIGHEID

Richtlijn
produktenaansprakelijkheid

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de richt-
lijn produktenaansprakelijkheid tot stand
kwam.20 Dat betekent dat krachtens de
richtlijn een evaluatie zal dienen plaats te
vinden. Reeds nu beginnen de studies hier-
over af te komen.21 Opvallend is dat de
vrees van het bedrijfsleven voor een enorme
toeneming van het aantal aansprakelijkstellin-
gen vooralsnog niet is uitgekomen.

De ontploffende fles
Hét voorbeeld van produktenaansprakelijk-
heid is de fles frisdrank die ontploft, of

Notariaat en makelaardij ruzieden over de vraag wie de acte dan

wel mocht opstellen. Waar twee partijen vechten om een been,

heeft de wetgever voor een derde oplossing gekozen: de consu-

ment-koper krijgt een bedenktijd van drie dagen.

steld.15 Anders dan het aanvankelijke Com-
missievoorstel, dat ook op individuele clau-
sules zag, is de richtlijn qua werkingssfeer
beperkt tot hoofdzakelijk algemene voor-
waarden. Voor ons land zal de richtlijn niet
veel consequenties hebben, maar enige aan-
passing van het BW is wel geboden.16 Zo zal
in elk geval de uitleg van onduidelijkheden
ten nadele van de opsteller wettelijk dienen
te worden vastgelegd.17

Het begrip consument
Zowel BW als richtlijn doen de vraag rijzen
hoe het begrip 'consumententransactie'
moet worden afgebakend. Valt de onderne-
mer die een bedrijfsvreemde transactie sluit
de bescherming van een consument ten
deel? De jurisprudentie over vragen als deze
moet in ons land nog tot ontwikkeling
komen. De schrijvers hebben al wel hun
stellingen betrokken. Het buitenland is ons
hierin voorgegaan. De meest extreme
opvattingen zijn die van het Europese Hof
met zijn restrictieve uitleg van het begrip
consument enerzijds18 en de Franse recht-
spraak anderzijds.19

althans schade toebrengt. Ook wij hebben
daar nu een arrest over: HR 24 december
1993, Nj 1994, 24 inzake Leebeek/Vrumona.
Het arrest geeft een bruikbare aanwijzing
inzake de verdeling van de bewijslast in
deze.22

Dienstenaansprakelijkheid
In onze samenleving nemen diensten tegen-
woordig een belangrijker plaats in dan pro-
dukten. Het ligt daarom voor de hand dat
gestreefd wordt naar uitbreiding van de pro-
duktenaansprakelijkheid met een regeling
voor diensten. Op heeft de Europese Com-
missie een ontwerp-richtlijn gepubliceerd
( 1991, C 12/8). Het ontwerp is slecht ont-
vangen. Dienstverleners zowel als consu-
menten bekritiseerden de voorgestelde
omkering van de bewijslast.23 In juni 1994
heeft de Commissie het ontwerp ingetrok-
ken. Wel wordt nog aan sectorale richtlijnen
gedacht, bijvoorbeeld voor de bouw en de
gezondheidszorg.

Produktveiligheid
Een goede aansprakelijkheidsregeling moge
een bijdrage leveren aan produktveiligheid,
waarborgen doet zij deze niet.24 Daarom is

het van belang dat, na veel discussie,25 een
richtlijn inzake algemene produktveiligheid
tot stand gekomen.26 Nederland heeft aan
de richtlijn uitvoering gegeven in het
Warenwetbesluit algemene produktveilig-
heid.27

4. KOOP EN GARANTIES

Algemeen; consumentenkoop
De regeling van de koop in Boek 7 titel l
BW heeft veel aandacht gekregen in de lite-
ratuur. De Asser-serie werd in 1994 verrijkt
met een deel gewijd aan Koop en ruil, ver-
zorgd door Jac. Hijma. Het bijzondere van
dit deel is dat voor het eerst in de Asser-
serie op grote schaal aan rechtsvergelijking
wordt gedaan.
Bij de consumentenkoop draait alles om het
begrip consument. Dat is gelukkig hetzelfde
begrip als in de afdeling algemene voorwaar-
den, die hiervoor in nr 2 aan de orde kwam.

Koop van onroerende zaken
Wie aandachtig zijn BW bestudeert, komt af
en toe wat ontbrekende artikelen tegen. Dat
is geen slordigheid van uw uitgever, maar
een reservering door de wetgever. Een van
die open plekken is art. 7:2/3, welke de wet-
gever heeft gereserveerd voor de koop van
onroerende zaken. In 1993 is een - nog niet
definitief aanvaard - wetsontwerp ingediend,
dat beoogt de open plek te vullen (23 095)·
Voorgesteld wordt dat bij de aankoop door
een consument ook de obligatoire overeen-
komst bij geschrift wordt gesloten. Niet is
bepaald dat dit een notariële akte moet zijn.
Dat is niet gebeurd omdat notariaat en
makelaardij ruzieden over de vraag wie de
acte dan wel mocht opstellen. Waar twee
partijen vechten om een been, heeft de wet-
gever voor een derde oplossing gekozen: de
consument-koper krijgt een bedenktijd van

drie dagen.28

Garanties
Een van de meest interessante dossiers waai"
Brussel momenteel aan werkt, staat officie6'
bekend onder de naam 'consumentengaran-

ties'. In november 1993 publiceerde de

Europese Commissie het Groenboek
betreffende garant/e op consumptiegoederen en

service na verkoop (COM (93) 509). Diverse
symposia zijn reeds aan dit groenboek
gewijd.29 Wat houdt 'garantie op consump-
tiegoederen' in? Bij bestudering van het
groenboek blijkt dit wat anders te zijn dan
wat men daar naar Nederlands spraakge-
bruik onder verstaat. Enerzijds is het onder

werp aanmerkelijk ruimer dan alleen de
fabrieksgaranties: het groenboek gaat ook
over wat de Fransen de 'garantie légale'
noemen en wij vroeger de wettelijke vnjW

ring (wegens verborgen gebreken), dus
kortom de wettelijke conformiteitseis.

Anderzijds is het onderwerp enger afgeba"
kend dan men zou verwachten, want alle6

de garanties op zaken en niet die bij diens
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verlening worden behandeld.
Het is nu nog te vroeg om te kunnen voor-
spellen wat er uit de Brusselse koker zal
komen. Op z'n meest is dat een voorstel
voor een uniforme regeling van de consu-
mentenkoop, maar het eventuele ontwerp
kan natuurlijk ook uitmonden in een echec,
zoals bij de dienstenaansprakelijkheid het
geval was. Mogelijk kan de Europese Com-
missie inspiratie opdoen bij de Nieuwzee-

Consumer Guarantees Act 1993.30

S. OPDRACHT EN AANNEMING
VAN WERK

Opdracht
per l september 1993 is titel 7 Boek 7 BW
ln haar geheel in werking getreden; voordien
was alleen het onderdeel lastgeving - wat
thans afdeling 2 is - van kracht geworden.
Titel 7 geldt zowel voor consumenten- als
voor andere transacties. Maar voor consu-
mententransacties gelden enige bijzondere
regels. Zo mag iedere opdrachtgever de
°vereenkomst te allen tijde opzeggen, maar
alleen de niet bedrijfs- of beroepsmatige
natuurlijk persoon is ter zake van de opzeg-
S'ng geen schadevergoeding verschuldigd
(art. 7:408). Deze bepaling is van dwingend
recht (art. 7:413). Ook bij de bepaling inzake
net dienen van twee heren geldt jegens con-
sumenten een zwaardere plicht (art. 7:417).

Aanneming van werk
De aanneming van werk is nog niet zover,
"»el ligt bij de Tweede Kamer een wets-
voorstel titel 7.12 (23 095). Het voorstel
voorziet onder andere in de bevoegdheid
voor de opdrachtgever om wegens gebre-
ken bij de oplevering 5% van de aannemings-
som in te houden (art. 18). Een vergelijking
met de Belgische wetgeving valt overigens in
et voordeel van onze zuiderburen uit.31

°e praktijk
*vetgeving geeft maar een flauwe afspiege-
ling van de werkelijkheid van alle dag. Laten
We de consument eens volgen op zijn weg
van wieg naar graf. In de wieg bedreigen de
longe consument reeds talloze gevaren,
parierend van lekke kruiken tot onnaden-
kende kraamverzorgsters.32 Enige tijd later
k°mt het zoeken naar een partner. De
"^oderne consument laat dat niet aan het
toeval over. Hij schakelt een relatiebureau

• Maar twintig partnervoorstellen in zes
baanden - dat is voor een relatiezoeker te
eel. Een contractsbeding dat inhoudt dat de
ant binnen zes maanden aanspraak heeft

°P niet meer dan 20 relatievoorstellen en
vervolgens slechts 'passiv auf der Datenbank
Leiter gespeichert bleibt', brengt dan ook

let mee dat de relatiebemiddelaar na zes
fanden het volle honorarium ad DM 4959
v n 247,95 per aanbod) in rekening mag
brengen»
en succesvolle bemiddeling leidt uiteindelijk

yaak tot een huwelijk. Maar denk niet dat als

het jawoord eenmaal binnen is, niets meer
fout kan gaan. Een bruid zou op 22 decem-
ber 1992 trouwen. Al op 5 mei kocht ze
een bruidsjapon. Helaas moest ze op 3 juni
berichten dat het huwelijk niet doorging. Ze
vroeg daarom aan de verkoopster om de
koop tegen betaling van een passende scha-
devergoeding ongedaan te maken. 'Verkocht
is verkocht', besliste de kantonrechter. Een
beroep op onvoorziene omstandigheden in
de zin van artikel 6:258 BW mocht eiseres
niet baten. Deze omstandigheid komt krach-
tens de in het verkeer geldende opvattingen
- zie art. 49 BW oud - voor rekening van
eiseres, aldus de kantonrechter.34

Meer succes had de moeder van een brui-
degom, die - gedachtig het 'get them to the
church in time' - twee Rolls Royces en twee
Mercedessen had besteld om het gezelschap
naar de kerk te vervoeren. Helaas meldde
zich op de huwelijksdag ten huize van de
bruid in plaats van de bestelde auto's één
niet schoongemaakte auto, die bovendien te
laat kwam. De party moest toen met taxi's
naar de kerk. De moeder van de bruid
scheurde haar japon bij het instappen in de
minitaxi en de bruid was van een en ander
zo ontdaan dat ze tijdens de huwelijkscere-
monie flauw viel. Ter compensatie van de
'humiliation' en de geruïneerde huwelijksce-
remonie ('a once-in-a-lifetime-event') wees
de Britse High Court L 2500 smartegeld en
£ 430 voor de kosten van de taxi's en de
gescheurde japon toe.35 Van een huwelijk
moet natuurlijk een foto worden gemaakt.
Wat indien juist het rolletje met de huwe-
lijksfoto's bij de foto-ontwikkelaar verloren
gaat? Deze vraag heeft in diverse landen al
heel wat consumentvriendelijke jurispruden-
tie opgeleverd.36

Na de huwelijkssluiting rijst de vraag welke,
if any voorbehoedsmiddelen te gebruiken.
Dan gaat het niet aan dat daarvoor onge-
oorloofde reclame wordt gemaakt. Geoor-

Een succesvolle bemiddeling

leidt uiteindelijk vaak tot een

huwelijk. Maar denk niet dat

als het jawoord eenmaal binnen

is, niets meer fout kan gaan.

C O N S U M E N T E N R E C H T

loofd is de reclame van de fabrikant, die een
filmpje heeft gemaakt waarop men een
Citroen 2 CV ziet 'se trémousser d'une
façon révélatrice'. Niet geoorloofd is het
filmpje van de concurrent waarop men een
Rolls Royce ziet 'se trémoussant avec la
même ardeur' met het onderschrift 'A
gauche: une marque ordinaire. A droite:
Manix, le préservatif de haute fidélité'.37

Behalve aan een auto kan men voor de
huwelijksnacht ook denken aan een aardig
hotel; wel vervelend als het hotel nadat de
Imperial Suite al is gereserveerd er van af
wil omdat de Amerikaanse popster Prince
de hele verdieping voor een hele week wil
huren. Gelukkig steekt de rechter daar een
stokje voor.38

Na een lang en gelukkig leven overvalt ons
allen toch eens de dood. Fouten in de rouw-
circulaire, een te lage kostenbegroting, de
afwezigheid van een condoleanceregister,
een te laat geplaatste overlijdensadvertentie,
toezending bij de uitnodiging voor de kof-
fiemaaltijd-na-afloop van een circulaire voor
eens anders overlijden, het laten onderteke-
nen van een verklaring dat men alle kosten
die niet door verzekering worden gedekt zal
voldoen, een slechte geluidsinstallatie - het
zijn van die kleine irritaties die uw uitvaart
tot een ergernis voor u en uw nabestaanden
kunnen maken. Gelukkig bestaat er sinds
1991 een Geschillencommissie Uitvaartwe-
zen, die uw klachten over uw uitvaart in
behandeling neemt.39

6. REISOVEREENKOMST EN
VERVOER

Reisovereenkomst
Het is natuurlijk niet prettig om door het
Europese Hof van Justitie te worden veroor-
deeld voor het niet tijdig implementeren van
een richtlijn. Frankrijk overkwam dit van-
wege het niet uitvoeren van de richtlijn pro-
duktenaansprakelijkheid. Ons land zal dit
zeker niet gebeuren waar het de richtlijn
pakketreizen betreft; wij waren met de wet
van 24 december 1992, Stb 686 zelfs een
van de eerste landen om met een wettelijke
regeling te komen.110

De richtlijn geeft wel aanleiding tot vragen.
Wat bijvoorbeeld te doen in het volgende
geval. Kunnen twee reizigers die in een
Turks hotel ernstige brandwonden oplopen
als gevolg van een defecte boiler de reisor-
ganisator hiervoor aansprakelijk stellen? Rb.
Groningen l l maart 1994, TvC 1994/5
meent van wel: art. 7:507 lid l BW verplicht
de reisorganisator de reisovereenkomst uit
te voeren overeenkomstig de verwachtingen
die de reiziger op grond van die overeen-
komst redelijkerwijs mocht hebben. De
onderhavige reis is niet overeenkomstig
deze verwachtingen verlopen. De reisorgani-
sator moet kan zich ook niet op overmacht
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voor de hotelier beroepen. Deze had de
boiler namelijk een dag tevoren laten kon-
troleren. De reisorganisator dient de schade
derhalve vergoeden.
Veel reismisère komt ook aan de orde in de
uitspraken van de Geschillencommissie rei-

Personenvervoer
Zwartrijden in de tram, dat mag niet. Daar
is iedereen het over eens. Het staat boven-
dien in de wet. Maar welke sanctie is aan
wetsovertreding verbonden? Moet de tram-
maatschappij afwachten of tot strafvervol-
ging wordt overgegaan? Of kan zij zelf, via
het civiele recht, de boete incasseren? De
Haagse kantonrechter oordeelde in eerstge-
melde zin, de Hoge Raad evenwel achtte de
civielrechtelijke weg geoorloofd.42

Postwezen
Behalve het vervoer van illusies en personen
kennen we ook het transport van brieven. In
TvC 1993, p. 349 is een uitspraak te lezen
van de Geschillencommissie post en tele-
communicatie dd. 15 juni 1993. Klaagster
had f2000 aangetekend per post verzonden.

Op de voorzijde van het verzendbiljet had
zij bij de gedrukte vermelding 'verzekerd
vervoer t.e.m. ...' het bedrag ingevuld. Op de
achterzijde stond een beperking van de aan-
sprakelijkheid van de PTT tot ƒ 750 en
voorts: 'voor een hogere aansprakelijkheid is
waarde-aangifte noodzakelijk'. De Geschil-
lencommissie achtte deze voorwaarden ver-
warrend. Nu de PTT grovelijk tekort was
geschoten in haar informatieplicht werd zij
voor het volle bedrag aansprakelijk geoor-
deeld.
Dat de post ook op Europees niveau aan-
dacht krijgt, blijkt uit het lijvige (284 p.)
'Groenboek over de ontwikkeling van de
interne markt voor postdiensten' (COM(9I)
476 def.), dat de Europese Commissie in
1992 heeft uitgebracht.43

7. FINANCIËLE DIENSTVERLE-
NING

Borgtocht
Ook voor borgtocht is per l januari 1992
de NBW-regeling in werking getreden. Inte-
ressant is hier de tendens om gezinsgenoten
van kredietnemers een betere bescherming
tegen agressieve en misleidende bankpraktij-
ken te bieden. Richting gevend is een uit-
spraak van het Duitse Bundesverfassungsge-
richt^ dat de gewone rechter opdraagt om
vooral de open normen van het BGß niet
buiten beschouwing te laten.45

Schuldsanering
Een van de meest brandende dossiers van
het ogenblik is dat van de schuldsanering.
Wat te doen aan de problematiek van de
consument die zich (te) diep in de schulden
heeft gestoken. Moet deze daarvoor levens-
lang het boetekleed aantrekken of dient hen

een 'fresh start' te worden gegund? In een
aantal Europese landen is voor het laatste
gekozen. Ook ons land zal binnenkort een
wettelijke regeling kennen - zie wetsvoor-
stel 22 969.46 Landen als Denemarken,
Frankrijk en Noorwegen gingen Nederland
reeds voor.47 Onder invloed van deze ont-
wikkeling gaat ook de Nederlandse rechter
eerder bij onwillige schuldeisers schuldsane-
ring afdwingen.48

8. RECLAME EN ANDERE HAN-
DELSPRAKTIJKEN

Reclame
Reclame is een van de oudste en meest
effectieve handelspraktijken. Misleidende
reclame is tevens een van de oudste mis-
bruiken. De Europese en Nederlandse regel-
geving, gehandhaafd door een van de oudste
vormen van zelfregulering, lijkt redelijk te
functioneren.49 Daarnaast ligt er een ont-
werp-richtlijn die beoogt vergelijkende
reclame te reguleren.

Colportage
Mevrouw Faccini Dori wilde zo graag Engels
leren. Dat althans werd haar verteld door
een handige colporteur van een schriftelijke
cursus Engels, wiens jachtgebied het Cen-
traal Station van Milaan bevatte. Na enige
dagen kreeg Signora Dori spijt en wilde ze
gebruik maken van de bij richtlijn voorge-
schreven afkoelingsperiode. Maar helaas: Ita-
lië had de colportage-richtlijn nog niet geïm-
plementeerd. En aan horizontale werking
wilde het Hof van Justitie, anders dan A-G
Lenz, nog niet. Een oplossing wordt wellicht
geboden door richtlijnconforme interpreta-
tie van Italiaanse wetgeving (bijv. een open
norm uit de Codice civile) en anders door de
Italiaanse overheid aansprakelijk te stellen
voor de niet-tijdige implementatie .50

Sweepstakes
Een gokje wagen wil iedereen wel eens. Dat
verklaart wellicht het succes van de verkoop
met sweepstakes. Jarenlang zijn consumen-
tenorganisaties tegen deze verkooppraktijk
ten strijde getrokken. Dat heeft uiteindelijk
geresulteerd in een strafrechtelijk verbod
om nog langer sweepstakes te organiseren.51

Men kan zich afvragen of consumenten hier
wel content mee zijn.52 Een deel van de kri-
tiek was ingegeven door de verwarrende
wijze waarop de kans op een hoofdprijs
pleegt te worden gepresenteerd. Menig
lezer moet bij inzending van het JA-kaartje
hebben gedacht dat de beloofde auto nu
meteen de straat zou komen binnenrijden.
Tegen dit soort verlakkerij heeft het hof
Den Bosch een wel bijzondere sanctie
gevonden: een vordering tot nakoming
jegens de gelukkige winnaar wees het hof
toe.53

Timeshare
Het verschijnsel timeshare ('periode-eigen-
dom') is al naar men wil een uitgekookte
methode van projectontwikkelaars om
recreatie-objecten aan de man/vrouw te
brengen of een sociale rechtsfiguur die een
appartement aan de Algarve voor het eerst
onder het bereik van de gewone vrouw/man

brengt. Vaststaat dat bij de verkoop van
nieuwe projecten vaak agressief wordt opge-
treden. Daar wordt iets aan gedaan in de
richtlijn timeshare (Pb EG 1994, C 137/42) -
zie over de richtlijn R.F.H. Mertens, WPNR
6165(1995).
De Nederlandse Commissie voor Consumenten

Aangelegenheden heeft er op gewezen dat
ook het goederenrechtelijk aspect van time-
shore Europese aandacht behoeft. Een aan/et
voor een wettelijke regeling in eigen land is
te vinden in het proefschrift van R.J.A.
Arduin.54 Haar opzet sluit aan bij de regeling
van het appartementsrecht. Deze dissertatie

bevat voorts waardevolle informatie over
timeshore-recht in een tiental landen, waar-
onder de Nederlandse Antillen.

9. GESCHILLEN

De toegang tot het recht
Een van de grootste problemen in het con-
sumentenrecht is en blijft de rechtshandha-

ving. De afgelopen jaren is er een hele reeks
wetten in werking getreden die beogen de

materieelrechtelijke positie van de consu-
ment te verbeteren. Maar deze wetten zul-
len weinig effect hebben, indien het de con-
sument aan middelen ontbreekt om de toe-
gekende rechten te realiseren. r

Kunnen twee reizigers die in een Turks hotel ernstige brandwon-

den oplopen als gevolg van een defecte boiler de reisorganisator

hiervoor aansprakelijk stellen?
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De toegang tot het recht ('access to justice')
is een probleem, dat zich niet alleen in ons
land voordoet. Al sinds 1976 staat het op de
Europese agenda. De sindsdien wat sluime-
rende Brusselse belangstelling is herleefd op
een conferentie te Lissabon,55 die in 1993
heeft geresulteerd in het Groenboek 'De
consument en zijn verhaalsmogelijkheden en
de beslechting van consumentengeschillen in
de interne markt' (COM (93) 576). Het
Groenboek biedt een nuttige staalkaart van
mogelijke oplossingen voor het probleem
van de toegang tot het recht. Tot deze

mogelijkheden behoren de vereenvoudiging
van het burgerlijk procesrecht, de instelling
van geschillencommissies en de collectieve
actie.

Burgerlijk procesrecht
Herziening van de civiele procedure is een
'ang gekoesterde consumentenwens. Het
hoeft alleen wat eenvoudiger, sneller en
goedkoper. De herziening van de kantonge-

rechtsprocedure van 1991 beoogde dit te
bereiken, maar naar nu wel is komen vast te
staan tevergeefs. Ook het voorontwerp van
wet dat het Ministerie van Justitie in april

'93 heeft uitgebracht zal de consument
weinig winst opleveren.56 Het is jammer57

aat de wetgever geen overweging wijdt aan
'nvoering van de in de Engels sprekende lan-
den succesvol gebleken small claims courts.58

Geschillencommissies
'l' afwezigheid van small claims courts, bieden

ln °ns land de geschillencommissies tot dus-
ver de meest succesvolle methode om iets
aan de toegang tot het recht te doen. Voor
de praktijk van bindend advies-procedures
verwijs ik naar het Vademecum arbitrage en
bindend advies.59

Collectieve actie
Een andere mogelijkheid om het probleem
van de toegang tot het recht op te lossen

estaat in collectivering van de rechtsgang.

. aanvankelijke oppositie hiertegen van de
j-'ide van de regering, is met de art. 3:305a/b
W per l juli 1994 een wettelijke regeling

'n Werking getreden die collectieve actie op
J^n breed gebied mogelijk maakt. In zijn

'rechtse dissertatie 'Kollektieve akties in
"j* Privaatrecht' (Deventer 1994) besteedt

• rrenk uitvoerig aandacht aan de nieuwe
Wet· Kritiek heeft hij slechts op de uitsluiting

n de mogelijkheid om collectief schadever-
goeding te vragen. Op de nieuwe wet is al
geanticipeerd in het arrest Consumenten-

°0nd/Nuts-Ziektekostenverzekering.60

n class action' naar Amerikaans model zit
r bij ons voorlopig niet in;61 deze figuur
' l naast de net ingevoerde collectieve actie

°°k lichtelijk overbodig. Het blijft niettemin
eressant om kennis te nemen van de
JZe waarop de Amerikanen hiervan

gebruikmaken, bijv. bij het disfunctioneren
yan hartkleppen."

10. GRENSOVERSCHRIJDENDE
CONSUMENTENKLACHTEN

Het grensoverschrijdend verkeer van consu-
menten mag dan nog niet zo omvangrijk zijn,
als een consument eens de gemeenschappe-
lijke markt verkent, wordt hij met vele
onbekende problemen bedreigd. Zelfs con-
sumentenorganisaties zijn hier nog niet altijd
tegen opgewassen. Dat blijkt uit de lotgeval-
len van de Union Fédérale des Consommateurs
die eerst in Frankrijk een veroordeling van
een Duitse onderneming probeerde te krij-
gen en nu met de executie in Duitsland
bezig is.63

Een werkgroep van de SER is momenteel
aan het inventariseren op welke problemen
de internationaal mobiele consument zoal
kan stuiten. Hoe het staat met de bevoegd-
heid van de rechter, vinden we in het EEX.
Het Hof van Justitie heeft hierover in de
zaak Shearson Lehman Hutton Inc/TVB
Treuhandgesellschaft enige belangrijke uit-
spraken gedaan.64

1 1 . TOEKOMST

Haalt het consumentenrecht het jaar 2000?
Er lijkt momenteel, juist na de invoering van
het BW, weinig aanleiding deze vraag op te
werpen. Toch wordt ook nu nog het
bestaansrecht van consumentenbescherming
wel in twijfel getrokken. Zo is er de kritiek
dat voor een optimale bescherming van de
consument slechts nodig is dat de markt
goed werkt.65 Deze marktwerking kan het
best worden bevorderd met een aktief
mededingingsbeleid.66 Consumentenbescher-
ming leidt maar tot 'chicaneurs, zeurpieten,
parasieten, oplichters en bedriegers'.67 Het
enige onderdeel van het consumentenrecht
dat vanuit deze optiek gehandhaafd kan wor-
den, betreft de informatie van de consu-
ment. Goede informatie is immers een

C O N S U M E N T E N R E C H T

essentiale voor marktwerking. Deze visie
moet worden afgewezen. Men denke alleen
al aan de produktveiligheid: het zou een
slechte zaak zijn om deze over te laten aan
een goede informatieverstrekking.68

Het grootste gevaar dat het consumenten-
recht bedreigt, is echter zijn succes. De con-
sumentenbeweging is een emancipatoire
beweging, die de afgelopen jaren op menig
wapenfeit kan bogen: in ons land kwam veel
wetgeving tot stand en breiden de geschil-
lencommissies zich nog steeds uit; op Euro-
pees niveau lukte het een consumentenpara-
graaf te doen opnemen in het Verdrag van
Maastricht. De gedachte dat we er nu zijn,
dat de consumentenbescherming minder pri-
oriteit verdient, heeft geleid tot afschaffing
van de Interdepartementale commissie voor
consumentenbeleid en tot opheffing van
Konsumenten Konkakt en de Landelijke
werkgroep consumentenrecht.
Betekent dit nu dat we het consumenten-
recht beter in afzonderlijke wetgeving kun-
nen onderbrengen? De Fransen hebben het
gedaan;69 in andere landen zoals België70 en
Israël wordt het wel bepleit. Zelf geef ik de
voorkeur aan de in ons land gekozen inte-
gratie. Een van de voordelen hiervan is dat
ook de kleine zelfstandige door de reflex-
werking die van consumentenbescherming
op open normen zal uitgaan hiervan kan
profiteren.71 Meer in het algemeen is de bij-
drage die de consumentenbescherming -
samen met de bescherming van huurders,
patiënten en werknemers — aan het Burger-
lijk Wetboek levert, dat de bescherming van
de zwakke partij niet langer meer als uitzon-
dering kan worden gezien. Contractsvrijheid
en bescherming van de zwakke partij zijn
thans twee even sterke beginselen van con-
tractenrecht.72

Interessant is de tendens om gezinsgenoten van kredietnemers een

betere bescherming tegen agressieve en misleidende bank-

praktijken te bieden.
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Fouten in de rouwcirculaire, een te lage kostenbegroting, de

afwezigheid van een condoleanceregister, een te laat geplaatste

overlijdensadvertentie, toezending bij de uitnodiging voor de

koffiemaaltijd-na-afloop van een circulaire voor eens anders

overlijden, het laten ondertekene van een verklaring dat men alle

kosten die niet door de verzekering worden gedekt zal voldoen, een

slechte geluidsinstallatie - het zijn van die kleine irritaties die uw

uitvaart tot een ergernis voor u en uw nabestaanden kunnen maken.
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