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Samenvatting
Door de opkomst van konsumentenorgantsatles is de a a c h r ~ p w i t kv m Ponstlmsnten wmnded Het
belangr~lksteinstrument van konsumntenorgan~sat~es
1s vergel#kemd mzwn
Dtt artlkel beschr~jftde rol van "ergelilkend warenonderzoek als m~cht~rn~trumenr
en het bernk, gebmk
en effekt van vergel~jkendwarenonderzoek by de konsument
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Summary
As a consequence of the rlse of consumer olganlzattons the posltlon of consumers has become stronger A
powerful Instrument of the consumer organlzatlons 1s cornparatwe testzng
The powerful functro of comparatlve testmg as well as ~ t reach,
s
use and effect~venessamong consumers
are dewrrbed m t h ~research
s
art~cle

Inleiding
De laatste decennia helSben de opkomst laten zien van het konsumentisme en de
konsumentenorganisaties. Deze opkomst weerspiegelt de verschuiving in aandacht,
die sedert de welvaartsgolf van de jaren '60 merkbaar is, van de positie van de inkomensverwerver naar die van inkomensbesteder, van konsument.
Het konsumentismeis de emancipatiebeweging van de konsument. Oorzaak van elke
emancipatiebeweging is een gevoel van onvrede, een bewustwording van de eigen
positie,en als gevolg daarvan het streven om hierin verbetering te brengen. Als oorzaken van het-hnsumentisme kunnen worden genoemd: een hoger inkomen, dus meer
mogelijkheden voor konsumptie, toegenomen keuzekomplexiteit, de grotere afstand
tot de producent, een kritischer instelling, een honer verwachtingsniveau en onvol-
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Er z i p drle marktpartijen te onderscheiden: owheid, aanbjders en kons
die elk beschikken over een machtsbasis ofwchtsbron. E m rnachtgbdFis Lwta
bezorgen. Van machtsuitoefeningis sprake wannew deze rniddelen warden gebruikt om,
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Aanbiedersmacht
Bij de aanbieders zijn twee soorten rnclcht te o n d m ~ h e j d e ~
informatiemacht.
1 Van markpositiemackt is sprake wanneer bij een stake
haefte &m'of W O & ~ W v w r
een produkt of merk de keuzemogelijkhedenbeperkt zijo of door de wnber3es3 kunnw
worden beperkt, waardoor de konsumenten niet kunnen uitwijken naar vergelij%bilre
andere produkten, lagere prijzen, betere voorwaarden en dergelijke. De rnachtsbrnis
hiervoor kan zowel bestaan bij een individueel (groot) bedrijf (monopolie, patent, uniek
produkt, marktleider, prijsleider), als wordenpvormd door koalitie van meer bedrijven
(kartels, gentlemen agreements, parallel gedrag). Deze situatie van masktpositiemacht
betekent steeds beperking van de konkurrentie (SCHERHORN,
1974b)en daardoor beperking van de keuzevrijheid van konsumenten.
Van informatiemacht is sprake wannmr konsumenten onvoldoende mrktoverzjcht en
-doorzicht hebben,,met daarbij een zekere beheersing van het informatie-aanbod door de
aanbieders. In een dergelijke situatie ontbreekt de konsument de mogelijkheid om het
aanbod te overzien en zelf, of ob grond van objektieve informatie, op haar wekelijke
waarde (nut) te toetsen, dus de prijs- en kwaliteitsrelatiete beoordelen. Via de kommerciele infprmaties kunnen aanbieders dan trachten de voorkeuren van konsumenten
eepjdig te bepalen en het keuzegedragte beinvloeden. Een situatie van informatiemacht
kenmerkt zich dus door het onvermqgen zelfstandigte oordelen (decisieafbankelijkheid)
en daardoor door afhankelijkheid van informaties van anderen. Aangezien het keuzegedrag,dan niet op zelfstandig oordelen is gebaseerd is dan ook sprake van keuze-
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:rvullen,
umenten
u,, overheid
rdelige gevolt optimaliseren van de
aanbod, de aanbodsIlen van verbods- of gebodsbe..-.-,-.naliseren van de voonvaarden
cht kan de overheid zich zowel op de

Aan'de aanbodszijde kan de overheid zich richten op de machtf;basisvan aanbieelersmarktpositiemacht, door de onderlinge konkurrentk testimuleren, bijvoorbeeld via het
mededingingsbeleid, kartelbeleid. Ook kan de o v e r k d zich richten op de machtshis
van informatiemacht, bijvoorbeeld via verbod op resp. voorwaarden aan reklame m
promotion en via het verplichten van informatie.
Aan de vraaazijde
- " kan de overheid zich richten og het vormen van (tegen)rnacht van
konsumenten en op het vergroten van de rnogelijkheden voor het neutralimxm van
macht. Tegenmacht kan biivoorbeeld worden versterkt daor financigle hulp aan konsumentenorianisaties en door aan hen inspraak in het beleid te verschaffen.-~ok10s van
dergelijke organisaties kan door het optimaliseren van de voorwaarden voor keuzevrijheid, door maatregelen gericht op verbetering van marktoverzicht en -doorzicht tegenmacht In de markt worden gevormd en aanbiedersmacht worden geneutraliseerd.
Vergelijkend warenonderzoek als f tegen)machtsinstrme~t
In figuur 1 is vergelijkend warenonderzoek (vwo)vermeld als middel om de machtsbasis
van aanbiedersmacht te beperken en effekten van aanbiedersmacht te neutraliseren.
De beoordeling van vergelijkend warenonderzoek als machtsinsdrument dient te geschieden vanuit de bijdrage aan het optimaliserenvan de -in het voorgaande aangegeven
- voorwaarden voor konsumenten(tegen)macht. Gesteld is dat de individuele konsument geen macht bezit. Hij kan door gebruik te maken van zijn keuzevrijheid, bijvoorbeeld door van aanschaf af te zien of uit te wijken naar een ander produkt, echter we1
macht neutraliseren. Op makroniveau is het op deze wijze reageren van voldoende grote
aantallen konsumenten de k s i s van latente (tegen)macht. Een voorwaarde hiervoor zijn
decisie- en keuzevrijheid. De bijdrage hieraan en het aantal konsumenten dat, direkt of
indirekt, bij hun keuzegedrag door vergelijkend warenonderzoek wordt beinvloed, vormen het toetsingskriterium voor vergelijkend warenonderzoek als machtsinstrument.
De bijdrage van dit onderzoek aan het optimaliseren van de decisievrijheid ligt in het
vergroten van de overzichtelijkheiden de doorzichtigheid van de markt, en de gevolgen
van deze informatie voor de voorkeuren en het keuzegedrag. De decisievrijheid wordt
vooral beperkt door marktondoorzichtigheid, het niet kunnen beoordelen van kwaliteitseigenschappen, waarbij in kombinatie met een betrekkelijk informatiemonopolie
aanbiedersinformatiemacht kan ontstaan. Vergelijkend warenonderzoek is primair bedoeld ter neutralisatie van de gevolgen hiervan, aangezien het vooral is gericht op
verbetering van de informatie van de konsument over dergelijke niet-zichtbare eigen'schappen, waarvan aangenomen mag worden dat ze een keuzekriterium (horen te) zijn.
~oor'ver~elijkend
warenonderzoek ontstaat de mogelijkheid tot meer rationeel keuzegedrag en kan de konsument ten ouzichte van de "ilhferieure" merken via het marktme,Elfanisme, een - hoewel wellicht tijdelijke - negatieve sanktie in de vorm van omzetverla'&bg'uitoefenen. Verder biedt de in het onderzoek verschafte warenkennis de mogelijkhFid tot een'meer autonome ontwikkeling van de preferenties, waardoor het effekt van
de, op. eenziidige beinvlot@ing van de behoeften gerichte, aanbiedersinformatie-kan
. worden dnekraliseerd. 0 o k wordt door het toegaikelijkmaken van objektief-zakelij-
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het schema in figuur 2, een 'opschuivende' aanpak gevolgd, waarbij achtereenvolgens
van vergelijkend warenonderzoek is onderzocht:
1. het bereik: sociaal-ekonomischeen demografische kenmerken va
Consumentenbond en kenmerken van de aankoopsituatie;
2. effekten op kognitieve kenmerken: voorkeuren voor keuzere
indikatoren, prijsbewustheid en merkentrouw ;
3. effekten op informatiegedrag: raadplegen van informatiebronnen, aantal en soort
aspekten waarover men zich heeft ge'informeerd;
. effekten op de merkenkeuze: a1 dan niet volgens uitkomsten in vergelijken
warenonderzoek;
. effekten op de tevredenheid na de aanschaf.
Bereik van vergelijkend warenonderzoek
De leden van de Consumentenbond bleken over het algemeen dezelfde universele
sociaal-ekonomischeen demografischekenmerken, houdingen, mediagebruik en gedrag
te vertonen, zoals die ook voor leden van konsumentenorganisaties in andere landen zijn
vastgesteld. Op grond van deze kenmerken en gedrag behoren deze tot een informatie- en
and THORELLI
(1977) de 'Information Seekers' zijn gemarktelite, die door THORELLI
noemd. De leden van de Consumentenbond:
- hebben een meer dan gemiddelde opleiding en inkomen;
- zijn vooral werkzaam als middenkader en in hogere beroepen;

personeelswinkels enz. ;

van de Consumentenbond door
omschreven als: met hoger dan
rationele instelling,informatiege-

natie- en
' zijn ge-

hosg ziin ( E N a ~ m w 1971
, : niei-leden met de&lfde-kenmerken als leden: 2,s 0/, gegelezen). Niet-leden van k~nsumentenor~anisawemg gebruik van vergelijkend warenonderzoek.
grote voorkeur voor het gebruiken van de Consumentengids
verkleinen. Merkentrouw, het kopen van een bekend merk en
echter naar voorkeur slechts
en te verschillen. Vooral het
e kwaliteitsindikator, waarin
tchte groep niet-leden waren
er in voorkeur voor andere strategieen dan het gebruiken van de Consumentengids slechts geringe verschillen. In merkentrouw en prijsbewust gedrag was er tussen de
beide groepen geen verschil.
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Bij de leden bleek het vergelijkend warenonderzoekde meest gebruikte bron: 41,8% had
de Consumenten~idsgelezen, waarbii er echter tussen de produkten nogal wat verschillen
bleken. De ~lds-blijktvooral vake; te zijn gelezen blj produkten waarbij een grotere
geinvolveerdheid waarschijnlijk is, zoals duurdere en hobby-produkten.
Hetlezen van de Gids bleek met te leiden tot minder, maar we1 tot een ander gebruik van
andere bronnen. Degenen, die de Consumentengids hadden gelezen, hadden ook vaker
andere bronnen gebruikt, zoals reklame, vrienden, kennissen en winkelbezoek. De leden
hebben de Consumentengidsvooral voor informaties over kwaliteitsaspekten gebruikt,
waarover de niet-leden zich vooral uit kommerciele bronnen hebben trachten te
informeren.

Wat het gebruiken vanvergelijkend warenonderzoek betreft bleekeen soort 'trechtereffekt' :het bereik ervan is beperkt en selekt, daarbinnen bleek echter slechts een deel, en
nog selekter, er gebruik van te maken. Zo bleken onder bepaalde koopomstandigheden
vooral de jongere akademici met een (nog) niet zo hoog inkomen van vergelijkend
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Effekten op de merkenkeuze
I
41.a0/, van de leden had dus voor de aanschaf van een duurzaam p
teng;& gelezen. Zoals uit tabel 1 blijkt dat de htlft hiervan, 49,2% een aanbevolen merk
gekocht, van u;ie 19% ook het aanbevolen type.
Uit de tabel blijkt dat van de leden, die de Consumentengids hadden gelezen, vergeleken mit die dat niet hadden gedaan, 14,7% vaker een aanbevolen merk eri/of type had
gekocht. Ook degenen die niet de Consumentengidshadden gelezen hadden echter relatief
vaak aanbevolen merken gekocht. Toeval of het gebruiken van keuzeregels die tot
hetzelfde resultaat kunnen leiden, zoals het kopen van bekende merken, kan hierbij een
rol hebben gespeeld. In het vergelijkend warenonderzoek worden vooral bekende merken onderzocht, zodat deze ook een grotere kans hebben om te worden aanbevolen.
De invloed op de individuelemerken is aan het merk Philips onderzocht, waarbij bleek
dat wanneer dit merk niet was aanbevolen dit rninder was gekocht (leden: 18% tegen
32% niet-leden). Wanneer het we1 was aanbevolen, was het echter niet vaker gekocht.
Hieruit is gekonkludeerd dat voor grote merken het effekt van het worden aanbevolen
waarschiinliik minder is dan het niet worden aanbevolen. De reden hiervoor kan ziin dat
J+
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niet-leden, die aanbevolen merken en typen hadden gekocht, waren hier echter we31 meer
I

De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de leden kritischer zijn en dat het lezen van een
vergelijkend onderzoek en het kopen volgens de aapbeveling kan leiden tot een hoger
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het zonder meer afkeuren van onveilige produkten en de grote publiciteit, die dit vaak
kreeg, hebben ertoe geleid dat de veiligheidsterk is verbeterd. Dat blijkt uit herhalingsonderzoek. Dit komt mede doordat hierdoor de overheid meer op deze onveiligeprodukten
is gaan letten. Ook op andere terreinen, zoals op dat van bedieningsgemak en energieverbruik, worden in herhalingsonderzoeken verbeteringen gekonstateerd, die mede het
gevolg zouden kunnen zijn van vergelijkend warenonderzoek. Verder zijn er bij de
konsumentenorganisaties een groot aantal specifieke,min of meer anekdotische gevallen
bekend van effekten van vergelijkend onderzoek op bepaalde produkten en aanbieders.
and THORELLI
(1977) noemen een aantal van dergelijke gevallen.
Ook THORELLI
Wat de effekten op de overheld betreft is eveneens uit onderzoek weinig bekend.
Volgens de Consumentenbond zelf heeft deze echter bij een groot aantal in het proefschrift (Box, 1979) geinventariseerde wettelijke en andere overheidsmaatregelen een
grote rol gespeeld. Dat deze invloed waarschjnlijk niet gering is blijkt ook uit het grote
aantal vertegenwoordigingenvan de Consumentenbond in allerlei raden, kommissies en
andere advieskolleges. In 1977was de Consumentenbond maar liefst in 98 van dergelijke
lichamen vertegenwoordigd, waaronder de Energieraad, Gezondheidsraad, de Milieuraad, de Advieskommissie Warenwet. In sommige hiervan is participatie zeer intensief,
via vertegenwoordiging in een groot aantal sub-kommissies.
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Vergelijkend warenonderzoek en marktmacht

F

Overzien we her in dit artikel besproken bereik en de effekten van vergelijkend warenonderzoek, mede in relatie tot marktmacht, dan blijkt :
a. dat het bereik en dus de potentiele invloed van vergelijkend warenonderzoek aanzienlijk is ;
b. dat het opvoedend effekt van vergelijkend warenonderzoek, in de zin van een lagere
waardering van niet-zakelijke keuzekriteria, zoals het merk, niet groot is;
:.
c. dat vergelijkend warenonderzoek duidelijke effekten heeft op de merkepkehze
daardoor via het marktmechanisme signalen geeft over werkehJke voorkeur-n;!?
wensen ;
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bedrijfsleven kunnen uitoefenen, is afhankelijk van:
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