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De bescherming van de konsument tegen ongevallen en ziekten ten gevolge van het gebruik van konsumentengoederen is in de Verenigde Staten doelmatiger en meer omvattend dan in Nederland. De situatie in
de V.S. kan als belangrijk voorbeeld dienen bij het ontwikkelen van een Nederlands beleid op dit gebied.
Hoewel de herziene Warenwet mogelijkheden kan bieden om tot zo'n beleid te komen, zal de overheid
op bet terrein van onderzoek, voorlichting en ad
Voorlichting, direkte informatie en registratie vo
steld Vijfjarenplan l o ? ? '4%

Summary
Theprotectzon of the consumer agalnst amdents ana aisease result~ngIrom the use or consumer proaucr
is larger and more effective in the U S.A. than m the Netherlands The sltuatlon m the U.S A prov~de
a good example and guidelines for the development of Dutch policy ~nthls area.
to des~gnsuch a polic)
Although the rensed Food and Drbgs Act (Warenwef)could offer the poss~b~hty
it will be nesessary that the government prov~desthe means for research, extens~onand adv~sorywork
Extension, d~rectinformat~onand reglstratlon are the central elements of a Fwe-year-plan 1982-1986
drawn by the Dutch Safety Inst~tute.
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Inleiding

De bescherming van de konsument in de privtsfeer vertoont in Nederland nog steeds
een ruime achterstand in vergelijking met de bescherming van de werkende bevolking
tijdens de uitoefening van het beroep of in vergelijking met de bescherming van verkeersdeelnemers. De veiligheid in bedrijven vormt reeds vanaf het begin van deze
eeuw ondenverp van een kontinue zorg van de overheid. Dit heeft onder andere geleid tot wettelijke maatregelen en de opbouw van een stelsel van voorzieningen ten
behoeve van de bedrijfsveiligheid. Ook de verkeersveiligheid geniet de laatste decennia een levendige belangstelling van de wetgever en van onderzoek- en voorlichtingsinstanties. Aan de veiligheid in de privtsfeer wordt echter pas de laatste jaren meer
systematisch aandacht gewijd.

dacht voor de veiligheid in de priveifeer ontstaan is.
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a. de konsument dient k t e r oncle~steundte worden bij de b m
ve veiligheid.van konsumentengoederen;
b, er dienen uniforme, federale normen oniwikkeld te worden
veiligheid van konsumentengoederen, welke zo nodig we
rnoeten worden,
c. er dient meer en diepgaander onderzoek ontwi
en preventie-mogel~hednvan produktgerelate
gevolge van langdurige blootstelling aan schadel

Consumer Product Safety Act (C.P.S.A.) werd op 27 oktober 1972 van kraeht. Hiermee werden de V.S. na het Verenigd Koninkrijk (1961), Japan (1968) en Canada
(1969) het vierde land in de Westerse geindustrialiseerde wereld dat een aparte wetgeving kent met betrekking tot de veiligheid van konsumentengoedercn.
Uitgangspunten van de C.P.S.A. vormen de volgende overwegingen:
a. op dit moment (1972) is een onaanvaardbaar groot aantal produkten op de markt
die de kans op het krijgen van letsels tijdens of na het gebruik ernstig vergroten;
b. de gekornpliceerdheid van produkten enerzijds en de beperkte vermogens van de
konsument anderzijds leiden er vaak toe dat de konsument risiko's onvoldoende
kan inschatten;
c. de konsument heeft het fundamentele recht op voldoende bescherming tegen ongevallen en ziekten in relatie met het gebruik van konsumentengoederen;
d. de overheidskontrole op onredelijke risiko's verbonden aan het gebruik van konsumentengoederen is tot op heden onvoldoende gebleken.

Bij wet werd een onafhankelijke5 Consumer Product Safety Commission (C.P.S.C.)
opgericht welke de taak kreeg het publiek te beschermen tegen onredelijke risiko's in
relatie tot het gebruik van konsumentengoederen.In het afwegingsproces ter bepaling
van (on) redelijkheid van bepaalde risiko" dienden vooral de volgende faktoren i~
ovenveging genoemen te worden:
a. de aard en de ernst van het letsel of de ziekte (ook de gevolgen van langdurigc
blootstelling aan gevaren, zoals bijvoorbeeld blootstelling aan Tris en Asbest, vallen binnen de kompetentie van de C.P.S.C.);
b. de aard en omvang van de risiko-groep (vooral kinderen vormen een doelgroep
waaraan men graag extra aandacht wenst te geven);
c. het aantal exemplaren dat van het produkt op de markt is (ter bepaling van het
relatieve risiko);
d. de funktie die het betrokken produkt in de samenleving vervuld.
Met de term konsumentenproduktwordt bedoeld elk artikel of onderdeel van een artikel dat geproduceerd en/of gedistribueerd wordt tenville van de verkoop aan een
k o n s ~ e nvoor
t
gebruik, verbruik of genot, in of rondom huis (een tijdelijke of per-
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br81c:At on&r Be vemntwoording van de C.P.S.C. (de zogenaamde
Hct betreR wetten op bet gebied van toxiscke, korrosieve, licht
ontplahm stoffen en o p het gebied van textiel en met textiel beet name wat 2,etrc:Ft Be h s op het ontstaan van brand). Verder

te openen is verboden wordt.
n telde begin 1981 ruim 850 personeelsle-

markt
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van de
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'ko's in

~ a n ' d eC.P.S.C. worden door de Consumer Product Safety ncr ayzonder mime bevoegdheden toebedeeld, welke een snel en flexibel reageren van de kommissie 9p
nieuwe gevaren mogelijk moeten maken. In dit verband kunnen de volgende.bevoegdheden vermeld worden:
a. Het uitvaardigen van richtlijnen met betrekking tot veiligheidsaspekten van k o n ~
sumentengoederen; deze kunnen betrekking hebben op prestatie, samenstellingi
ontwerp, konstruktie, afwerking en verpakking van een konsumentenprodukt;lof
op voorschriften ten aanzien van het aanbrengen van duidelijke en voidoetide
waarschuwingen of gebruiksinstrukties.
. .,.yyqTu,z
b. Het u~tbanneivan produkten. Wanneer de komm~ssievan mening is dat bepaalde
produkten onredelyke nsiko's voor konsument in zlch dragen en dat ~e@ch@e.'"
stelde mlnimum-elsen onvoldoende beschermmg van het pubhek tegen d a e risi,
,
;
ko's b~eden,kan zy besluiten de distrlbutie van deze produktenrte~veqble_denZEen .
dergelijk distribut~everbod is op dit moment van kracht*vdor.een,bepaaj&type
..
verplaatsbare vu~lniskontainer,extreem brandbare (of ontvlambare) kontaktlij- ?'.:
men, en lood bevattende lakken of vernlssen (U S.-C.P S C., 1974-1980). Ten'dant
zlen van de onder a en b genoemde bevoegdheden IS in de wet een admmistratieve- -,
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regionale kantoren bijna kontinu voorlichtingskampagnes op kleinere schaal welke
vanuit het hoofdkwartier ondersteund worden met technische know-how en materiele ondersteuning (voorlichtingsmaterialen, expositiemateriaal e.d.). De laatste jaren
is een voorkeur te bespeuren voor inschakeling van massamedia als het gaat om het
publiek in het algemeen op de hoogte te brengen van het bcstaan van de kommissie
en van de recente maatregelen die zij getroffen heeft (met name de zogenaamde 'recalls' of te we1 de terug-roep van reeds verspreide produkten) en een voorkeur voor
groeps- en interpersoonlijke methoden als het gaat om het overbrengen van een meer
komplexe enlof specialistische boodschap (bijvoorbeeld informatie over kinderveiligheid en informatie over de preventie van vergiftigingen).
Tenslotte dient in dit verband vermeld te worden het bijna unieke kommunikatiemiddel met het publiek waarover de kommissie beschikt: de Hotline, een telefoonnummer waarvan vanuit alle plaatsen in de V.S. gratis gebruik gemaakt kan worden.
Aanvankelijk was deze gratis lijn opgezet ten behoeve van de registratie van konsumentenklachten over onveilige produkten over de naam 'Consumer Complaint Line'.
A1 spoedig groeide echter deze klachtenlijn uit tot een breed kommunikatiemiddel
tussen de kommissie en het publiek: jaarlijks komen circa 500.000 vragen en klachten
binnen waarvan de helft via de zogenaamde tollfree Hotline6. Het merendeel der vragen heeft betrekking op de aktiviteiten van de kommissie en op het informatiemateriaal. Slechts 2% van de telefoongespekken en brieven die de kommissie bereiken betreft feitelijke klachten over vermeend onveilige produkten.
Hoewel het merendeel van deze aanvragen afgehandeld kunnen worden met h
toezenden van standaard-informatiemateriaal (zgn. Fact Sheetinformatieblaadj
welke voor een aantal veel gevraagde onderwerpen ontwikkeld zijn) alsmede e
standaard-brief, vereist de opvang en afhandeling van deze aanvragen een hoge i
vestering in menskracht door de kommissie: 10 medewerkers zijn hier fulltime me
bezig, vaak nog geholpen door stagiaires en vrijwilligers.
Door een snelle en efficiinte, voor een deel geautomatiseerde, afhandeling va
informatie-aanvragen tracht de kommissie optimale kwaliteit van haar dienstv
ning te waarborgen. Zij doet dit uiteraard in het besef dat een belangrijk deel
haar bestaansrecht afhankelijk is van de mate waarin zij door het publiek als wa
volle aanvulling op andere (konsumenten-) organisaties ervaren wordt.
"
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blijven moge blijken uit de gegevens die in
rd ziin (tabel 3). Deze gegeveh hebben betrek-

nieuwe wettelijke maatregelen em het toezicht crp de a~nbevlng
25% in het voorlichten/adviseren van het puMiek en IVL in h
nisch testonderzeek. Aangezienu het probkerngebied m l s we
fen nauwelijks verschilt van de situatie in Nedeerlandx, igka eeae kritisch kbautariang
van onze eigen prwentie-inspanningen 0p dit ge'luid
tmrdigd. In&% in
Nederland het Amerikaanse systeem integrasl overgenomen zsu worden mu dit betekenen dat jaarlijks ruim 53 mensjaren gei'nvesteerd muden mwten worden in de
uitvoering van soortgelij~keals de in de C.P.S.A. vastgekgde taken. Hwwel op dit
moment reeds een groot aantal organisaties direkt of indirekt bij de preventie van
ongevallen in de privksfeer betrokken is, moet gekonstateerd worden dat wij in deze
nog een geruime achterstand hebben in te halen ( B R U G G ~ S1980).
,
Zoals in de inleiding reeds werd vastgesteld zijn er ook in Nederiand ontwikkelingen gaande welke uiteindelijk dienen te leiden tot een meer konsistent overheidsbeleid
ten aanzien van het onderhavige onderwerp. Dit houdt onder ander de ontwfkkeling , , .
in van voldoende wettelijk instrumentaria ten behoeve van de bescherming van d d m
konsument en het beschikbaar stellen van voldoende voorzieningen en middelen tef
ondersteuning van de konsument (door middel van onderzoek, voorlichting en advies) bij zijn pogingen om een veiliger omgeving voor zichzelf en anderen te kregren.
Verwacht mag worden dat de Warenwet na de voorgenomen herziening ruime mogelijkheden zal bieden om a l beleidsinstrument
~
voor de produktveiligheid te functioneren (DE KOE, 1980). Op hkt terrein van onderzoek, voorlichting en advies zullen
door de overheid de nodige middelen beschikbaar gesteld moeten worden, hetgeen
zal moeten leiden tot het uitvoeren van een kontinue registratie van ongevallen in de
privbsfeer, onder andere op basis van registraties verricht in een steekproef van I0
tot 15 ziekenhuizen in Nederland,' het verzorgen van regelmatig weerkerende voorlichtingskampagnes en het beheer van een advies- en klachtenlijn, waarvan gebleken
is dat deze,vooral als informatielijn naar de konsument toe, van onschatbare waarde
is. Deze laatste drie genoemde aktiviteiten vormen de kern van het vijfjarenplan dat
onlangs door, de afdeling Veiligheid in de Privksfeer van het Veiligheidsinstituut is
ontwikkeld voor de jaren 1982 t/m 1986 (HALSBMA
en ROGMANS,
1981).

dit voorkothen worden d
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