ebied van
aatschapndheid te

In de diskussie over de handhaving van dc koopkracht wordt een belangrijk element
over het h,oofd gezien. Is de konsument ook in staat zijn of haar vaak met moeite
OD oeil gehouden budget doelmatig en doeltreffend te besteden? Tenslotte, in de woorden van Antoni Brack, 'een beetje miskoop, en weg is de uitkering ineens'. In zijn
artikel over konsumentenrecht en inkomensbesteding schetst hij de ontwikkeling van
het konsumentenrecht in Nederland. Hij bepleit een daadwerkelijke verbetering van
de juridische positie van de konsument ten opzichte van de producent/leverancier.
Een oplossing daarvoor is onder meer een eenvoudige kantonrechtsprocedure voor
alle konsumentenzaken. En uiteraard meer aandacht voor de konsumentenproblematiek in het overheidsbeleid.
A1 eerder besteedden wij aandacht aan het vergelijken van konsumentengoederen, en
de aanpassing daarvan aan gebruikerswensen. Aan bod kwamen vergelijkend warenonderzoek, zoals de konsumentenorganisaties dat gebruiken, en produktontwikkeling
door de fabrikant. Willem van Weperen gaat in op de beoordeling ten behoeve van
een keurmerk. In dit geval is het dat van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
Hij gaat ook in op het verschil in beoordeling, dat bij verschillende tests soms optreedt
ten aanzien van BBn produkt.
Regelmatig wordt er in artikelen in dit blad, maar ook in andere media, venvezen
naar onderzoek van de nog jonge Stichting Wetenschappelijk Onderzoek K o n s u v n - .
tenaangelegenheden (SWOKA). De Advieskommissie Huishoudkunde van S W O Q
stelde een nota op, waarin de relatie tussen huishoudkunde en het bij SWOKA plaatsvindend onderzoek naar konsumptie en konsumentengedrag wordt aangege;ven,*.een
antwoord op-de vraag, hoe dit soort onderzoek wordt opgezet.
.
i
.k,. .
Wat is het nut van een vloeibaar totaalwasmiddel, als u toch a1 witter wast dm uW '
buren, of daar niet in geinteresseerd'bent? Of verlichten produkten als het onlaxfg! ,
-met veel publiciteit - op de markt gebrachte V I Z I R de huishoudvoering? John'KhL i
steeg noemt de voors en tegens, en de toekomst die ons te wachten staat op dit gebiid; - '
Verder opnieuw aandacht voor huishoudkunde in ons toekomstig onderwi~sbes€$,
En in de rubriek 'Reaktie op...' een verwijt aqn de auteurs van de in het vorig num~y$
geplaatste bijdrage 'Emancipatie als invalshoek voor huishoudkundig lesmate$ai$ ,dat zij de gratis persoonlijke dienstbaarheid binnen met name het huwelijk pi&$w '
diskussie stellen.
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