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sument zo goed mogelijk te beschermen en een
verantwoorde kredietverlening te bevorderen. In
de Wek is tevens EG-richtlijn 87/102 van 22 de-
cember 1986 uitgevoerd.20

8 Nieuwe beurs in Amsterdam
De MvF heeft op 12 juni jl. aan de Agrarische
Termijnmarkt Amsterdam BV een beurserken-
ning verleend voor het houden van markten voor
de termijnhandel in aardappels en die in levende
slachtvarkens en mestbiggen. Beurserkenning
was nodig in verband met de inwerkingtreding
van de Wte (zie in 4). In de BV nemen deel de
Algemene Stichting Termijnhandel, de Vereni-
ging European Options Exchange (Optiebeurs)
en de Vereniging van Makelaars en Geadmitteer-
den. Als controlebureau zal optreden de afdeling
Compliance van de Optiebeurs. '

Konsumentenrecht

E.H. Hondius

wijkt nogal ingrijpend af van het in maart van dit
jaar gepubliceerde gewijzigd ontwerp. Duidelijk
is vastgelegd dat het om een minimum-richtlijn
gaat; lid-staten mogen verder gaan in hun be-
scherming van konsumenten (art. 8). Overigens
lijkt het wel of thans de Nederlandse wettelijke
regeling tot voorbeeld is genomen. De werkings-
sfeer is goeddeels beperkt tot algemene voor-
waarden:

'Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une
négociation individuelle est considérée comme abusive
lorsque, en dépit des exigences de bonne foi, elle crée
au détriment du consommateur un déséquilibre signifi-
catif entre les droits et obligations des parties décou-
lant du contrat' (art. 3 lid l).

Voorts zijn kernbedingen uitgesloten van de wer-
kingssfeer (art. 4). De zwarte lijst van niet-toe-
laatbare bedingen is aanzienlijk uitgebreid, maar
is niet meer dwingend voorgeschreven aan de
lid-staten en geldt deels niet voor financiële
transakties. Wanneer publikatie in het Publika-
tieblad heeft plaatsgevonden, zal ik daar mel-
ding van maken.

l Marktaandeelaansprakelijkheid: ja of nee

Het zal er om hangen. Dezer dagen is het arrest
van de Hoge Raad te verwachten in de DES-
zaak. Zal de door Α-G Hartkamp verdedigde op-
vatting over marktaandeelaansprakelijkheid —
zie zijn konklusie, afgedrukt in TvC 1992/4 —
door de Hoge Raad worden aanvaard? Mocht dit
het geval zijn, dan kan dat belangrijke reperkus-
sies hebben voor andere aansprakelijkheden, zo-
als voor asbestose, bloedplasma, bodemveront-
reiniging en andere milieuschade.

2 Europese richtlijn oneerlijke kontraktsbe-
dingen

Kort na het ter perse gaan van dit Katern zal de
EG vermoedelijk de lang verbeide richtlijn
oneerlijke kontraktsbedingen vaststellen. Over
deze richtlijn is op 29 juni politieke overeen-
stemming bereikt in de Raad van Ministers en de
verwachting is dat de richtlijn op 23 juli formeel
zou worden vastgesteld. De uiteindelijke tekst

3 Conformiteit en risico in het nieuwe koop-
recht

Aan de RUU hoopt G.B.A. Paquay op 11 sep-
tember te promoveren op een dissertatie over
Conformiteit en risico in het nieuwe kooprecht
(Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink). Schrijver stelt
dat de introduktie van de conformiteitsnorm in
Nederland, anders dan in het Engelse recht, de
rechtszekerheid niet ten goede zal komen. De
term conformiteit moet in zijn ogen worden ge-
reserveerd voor de hoedanigheid van de zaak
zelf, niet ook die van de omringende wereld (p.
182). Behalve Engels recht komen in dit proef-
schrift ook Duits, Frans en Romeins recht aan
bod.

4 Stichting Geschillencommissie: méér com-
missies, minder klachten

Het aantal geschillencommissies dat ressorteert
onder de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken neemt nog steeds toe. In

(1) pp. 11-12 en J.L. Spier, De Wet op het Consumenten-
krediet, AA 41 (1992) 6, pp. 339-348.

20 PbEG L 42 van 12 februari 1987, pp. 48-52.
21 Stcrt. 112 van 15 juni 1992, p. 7.
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1991 werd een Geschillencommissie uitvaartwe-
zen ingesteld. Onlangs zijn Geschillencommis-
sies auto, openbaar vervoer (voor klachten over
de Nederlandse Spoorwegen) en waterrekreatie
opgericht. Voorts is overleg gaande over com-
missies in een reeks andere bedrijfstakken: glas-
zetters, installateurs en textiel.

Daar staat tegenover dat het aantal ingedien-
de klachten vorig jaar aanzienlijk is gedaald: van
5.830 in 1990 naar 5.160 in 1991. Dit wordt
mede toegeschreven aan het feit dat niet-aange-
sloten ondernemers voortaan bij de Stichting Ge-
schillencommissies moeten zijn geregistreerd.
Jaarverslag 1991 Stichting Geschillencommis-
sies voor consumentenzaken, Den Haag (Surina-
mestraat 24, 2585 GJ) 1992.

van verschillende ministeries en het gevolg was
een 'interdepartementale stammenstrijd', die
door Huls in goede banen werd geleid.

Huls had een harde leerschool. Zijn disserta-
tie bleek hem geen enkele autoriteit te geven.
Het kwam erop aan 'het eigen project zo te stu-
ren dat het geen schipbreuk lijdt, maar meesurft
op de nieuwe modegolf' (p. 183). In de bundel
Het bereik van de wet laat Huls ons meedelen in
zijn ervaringen. Dat doet hij niet aan de hand
van de WCK, maar als illustratie de Wet beslag
loon en uitkeringen. N.J.H. Huls, De ambtenaar
als bespeler van de politieke opinie, in: W.J. Wit-
teveen, H.D. Stout, M.J. Trappenburg (red.), Het
bereik van de wet, Zwolle (W.E.J. Tjeenk Wil-
link) 1992, pp. 181-200.

5 Krijgt ook Frankrijk geschillencommissies? 8 Britse Timeshare Act 1992

Het lijkt een uniek Nederlands verschijnsel, de
geschillencommissie. Maar daar komt gauw een
einde aan, als het aan Mme Véronique Neiertz
ligt. Deze Franse minister van konsumentenza-
ken heeft een plan opgezet om voor kleine ge-
schillen conciliateurs te benoemen. Haar minis-
terie ontvangt jaarlijks 400.000 klachten en die
kunnen onmogelijk allemaal via de rechter wor-
den afgedaan.

6 Postorder

Met de postorderbedrijven in ons land gaat het
nog steeds goed. Het Jaarverslag 1991 van de
Nederlandse Postorderbond (Postbus 11578,
2502 AN Den Haag) gaat in op een aantal zaken
die voor de konsument van belang zijn. Kort-
heidshalve vermeld ik de trefwoorden betalings-
verkeer, huis-aan-huis drukwerk, konsumenten-
krediet, privacybescherming, sweepstakes, tele-
shopping en videotex.

7 De eenzaamheid van de wetgevingsambte-
naar

Zeven jaar lang was N.J.H. Huls betrokken bij
de totstandkoming van de Wet Consumentenkre-
diet (WCK), welke op l januari 1992 in werking
is getreden. De WCK is totstandgekomen door
samensmelting van de oude wetten op het kon-
sumptief geldkrediet en op het goederen (afbeta-
lings)krediet. Deze wetten waren 'eigendom'

Terwijl op Europees niveau voorbereidingen
worden getroffen voor een timeshare richtlijn,
heeft het Britse parlementslid Andrew Hunter
een en ander niet willen afwachten. Met steun
van de Timeshare Council heeft hij een initiatief-
wet door het Britse parlement gekregen. In de
Timeshare Act 1992 wordt aan partikuliere ko-
pers van periode-eigendom een wettelijke be-
denktijd van tenminste 14 dagen gegeven. Over-
treding is strafbaar. De koper dient een blanco
opzeggingsformulier te ontvangen. Ingevolge
section l heeft de nieuwe wet ook een extraterri-
toriale werking, maar de Britse toerist die zich
tijdens een verblijf in Portugal of Spanje laat
strikken zal toch op de richtlijn moeten wachten.

9 Fitness studio's

Over wat mag en niet mag in en vooral in de al-
gemene voorwaarden van een fitness studio be-
staan verschillende ideeën. Er bestaat inmiddels
ook een vracht jurisprudentie over bij — wie an-
ders — onze oosterburen. In Verbraucher und
Recht 1992/3 staan onder nrs. 16-28 een dertien-
tal uitspraken inzake algemene voorwaarden van
fitness studio's afgedrukt. Vrijwel zonder uitzon-
dering beschouwde de rechter de hem voorge-
legde bedingen 'unangemessen', onredelijk be-
zwarend zouden wij zeggen. De uitspraken wor-
den ingeleid met een overzicht van J. Schröder,
Aktuelle Rechtsprechung zu Verträgen mit Fit-
neszstudios, VuR 1992, pp. 158-162.
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10 Charte des services bancaires

Het verhaal is bekend. Eerst haalden de banken
iedereen over om de uitbetaling van lonen via
hen te laten lopen; nu willen ze de minst- en
nietsverdieners liefst weer kwijt. En de minima
hoeven al helemaal niet om een rekening aan te
komen. In Frankrijk heeft men hier iets aan ge-
daan. De Association française de banques, de
Postbank en de konsumentenorganisaties hebben
volgens Le Monde van 6 juni 1992 een Chane
des services bancaires ondertekend, welke in-
houdt dat voortaan iedereen recht heeft op een
bankrekening. Weliswaar met beperkte facilitei-
ten, maar toch. Voor ons land is verdedigd dat
dit reeds naar geldend recht mogelijk is door
Molenaar, TvC 1988, pp. 317, 320.

11 Noorse vrouwen in de reklame

Allemaal ergeren we ons er aan: de wijze waar-
op de vrouw in de reklame wordt afgebeeld. De
vrouw als lustobjekt of aan het haardvuur staan
op gespannen voet met idealen van gelijke rech-
ten. Er is wel een verandering ten goede, maar
het zou best wat sneller kunnen. Is daar wetge-
ving voor nodig? Gewoonlijk wordt aangeno-
men dat zelfregulering betere kansen biedt. Hier
wordt anders over gedacht in Noorwegen en IJs-
land. Over de ervaringen met de Noorse wetge-
ving van 1979 inzake (sexe)diskriminatie schrij-
ven S.G. Sverdrup en E. St0 in de Journal of
Consumer Policy 1992, pp. 371-391. De auteurs
menen dat de wetgeving sukses heeft gehad. Zij
wijzen er echter op dat de maatstaf die de toe-
zichthoudende instantie — de Konsumentombud
(het suffix -man is in 1981 komen te vervallen)
— strengere maatstaven hanteert dan de bevol-
king.

12 Zweedse produktenaansprakelijkheid

Op l januari 1993 treedt in Zweden een wet op
de produktenaansprakelijkheid in werking. De
Wet is in belangrijke mate door de EG-richtlijn
geïnspireerd. Van de hand van Bertil Bengtsson
en Harald Ullman verscheen bij lustus Förlag,
tel. 18-693091, een kommentaar, kortweg geti-
teld Det nva produktansvaret.

13 Jaarboek konsumentenrecht

Bij Kluwer verscheen onlangs het derde Jaar-
boek konsumentenrecht, samengesteld door het
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de
RUU. Het Jaarboek bevat een achttiental kronie-
ken, waarin belangrijke ontwikkelingen van het
afgelopen jaar op deelterreinen van het konsu-
mentenrecht worden gesignaleerd. Voorts zijn
excepten van een aantal in 1991 afgesloten
skripties en enkele andere bijdragen opgenomen.
Deze gaan onder andere over grensoverschrij-
dende konsumentenklachten, hotelklassifikatie,
kollektieve akties, de ontwerp-richtlijn diensten-
aansprakelijkheid en de reisverzekering. M. van
Delft-Baas en E.H. Hondius (red.), Jaarboek
konsumentenrecht 1992, serie consument en
recht deel U, Deventer 1992, 380 p.

14 Wegwijzer bij consumentenklachten

Ook de Wegwijzer bij consumentenklachten, sa-
mengesteld door de Commissie voor Consumen-
ten Aangelegenheden van de SER, wordt steeds
dikker. De zojuist verschenen zesde druk noemt
maar liefst acht nieuwe geschillenregelingen die
sinds de vorige druk in het leven zijn geroepen.
Behalve de geschillencommissies onder vigeur
van de Stichting voorts dergelijke commissies
voor bouwmaterialen, hypotheken en kappers.
Uitgave SER, Postbus 90405, 2509 LK Den
Haag.

Jeugdrecht

M w. mr. J.H. de Graaf

Wetgeving

Op wetgevingsgebied valt er dit keer weinig te
melden maar het weinige dat er is, verdient wel
de nodige aandacht.

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel
inzake de beschikbaarheid van donorgegevens
bij kunstmatige inseminatie (EK, 24 april 1991,
25-831 - aangehaald in Katern 1991, nr. 41, p.
1816) is thans voor advies gezonden aan een
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