door de consumentenorganisaties ingediende klachten op grond van de Wet Economische Mededinging.
Andere constateringen:
De aanpak van het verschijnsel concurrentie door
zowel de consumentenorganisaties als het Ministerie van Economische Zaken blijkt in diverse gevallen
nog al eens te verschillen. In de praktijk van het mededingingsbeleid is de centrale toetssteen "algemeen belang" verworden tot het rekening houden
met de vele deelbelangen die in het geding zijn. Dit
blijkt onder meer uit een goed georganiseerde
ondernemerslobby (vanuit industrie, midden- en
kleinbedrijf en detailhandel). De positie van de vakbeweging en zeer zeker de consumentenorganisaties is daarbij veel minder sterk.
De uitkomst van dat krachtenspel bepaalt de inhoud
van wat dan genoemd wordt het "algemeen belang"
en is dus ook sterk afhankelijk van de mate waarin
de belangenorganisaties "aan de bel" trekken. Uit
een oogpunt van rechtszekerheid is dat een bedenkelijk gegeven. De voorstellen tot deregulering van
de WEM geven echter weinig hoop dat hierin op korte termijn verandering zal komen.
Een actievere consumentenlobby zou bij de overheid wellicht toch wel een verschuiving van het belangenevenwicht voor elkaar kunnen krijgen.
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buren wordt ontvanoen ziin van meer invloed op het
aankoopgedrag. WA b l i j k het marketingbeleid van
producenten en distributeurs voor neutrale produktinformatie gevoelig te zijn, met name bij vergelijkend
warenonderzoek.
. Aldus SWOKA in het onderzoeksrapport "Consument en produktinformatie". In dit literatuuronderzoek is
--- naoeoaan welke de ervarinoen ziin met en de
effecten van bestaande systemen van neutrale produktinformatie. Het rapport geeft ook een representatief beeld van recente theoretische. empirische en
beleidsontwikkelingen op het gebied van produktinformatie. Commerccele en persoonlijke produktinformatie varieren in betrouwbaarheid en geldigheid
Neutrale produktinformatie, in de vorm van vergelij---O--

.
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matieve etikettering van niet-levensmiddelen.
Uit het onderzoek blijkt ook dat onervaren consumenten het minst profijt hebben van neutrale produktinformatie, terwijl zij hierbij juist het meest baat
zouden kunnen hebben. Het gebruik van deze vorm
van informatie hangt vrij sterk samen met opleiding
en socio-economische klasse. Ook blijkt het gebruik
afhankelijk van bijvoorbeeld het produkt of de situatie in de winkel. Daarnaast spelen de wijze van presentatie, hoeveelheid en toegankelijkheid van de
produktinformatie een rol bij het gebruik dat de consumenten van de informatie zullen maken.
SWOKA constateert verder dat momenteel geen enkele vorm van neutrale produktinformatie in voldoende mate effect heeft bij alle groepen consumenten Een zo goed mogelijk resultaat is wel te bereiken door de doelgroepen zorgvuldig te selecteren en
vervolgens de informatie hierop af te stemmen
Consumenten kunnen zodoende beschikken over op
hun behoeften en capaciteiten toegesneden informatie Noodzakelijk zijn dan wel ondersteunende activitelten als consumentenvoorlichting en consumentenopvoeding.
De invloed van neutrale produktinformatie op het
marketingbeleid blijkt voor een belangrijk deel het
gevolg van omzetveranderingen welke op hun beurt
voortvloeien uit het gebruik dat consumenten van
deze informatie maken.
Kennelijk heeft het beperkte gebruik van deze informatie toch dusdanige veranderingen tot gevolg in
het keuze- en aankoopgedrag van individuele consumenten, dat de hieruit voortvloeiende omzetveranderingen aanbieders tot aanpassing van het marketingplan van de betreffende produkten of assortimenten noopt. Positieve informatie wordt gebruikt
om de verkoop te bevorderen, negatieve informatie
tracht men te compenseren door gesignaleerde teweg te nemen' Hiervan een
door treden op langere termijn verbeteringen in het
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