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Mr. Antoni Brack, wetenschappelgk medewerker van de Afdeling der

de lezers een overzicht te geven van het konsumentenrecht in o

Konsumentenrecht:
het recht met betrekking tot de inkomenslbesteding

De vanouds gehanteerdeindelingen van het
recht, waarvandie in de gebiedenprivaatrecht
enpubliekrecht het bekendsteen globaalsteis,
hebben wellicht een zekere didaktischkbruikbaarheid behouden, maar voor onderzoqk
naar eigentijdse en komplexemaatschappelijkeverschijnselen en processen zijn deze klassieke indelingen onbruikbaar geworden.
Funktionele specialisatie brengt het helejuridische normenkomplexin kaart dat betrekking heeft op een bepaaldverschijnselof proces. In de loop derjaren zijn er aldusjuridische

over dit onderwerpverhelft zestigerjaren, begin
a1onder de titel 'Konsuit opschrift tegenwoordig

de konsumentenorganisatiesbrachten niet alleen misbruiken en misstanden aan het licht,
maar hebben ook wetenschappersen wetgevers de ogen geopend voor bijvoorbeeldhet
feit dat het kooprecht in het Burgerlijk Wetboek- historisch verklaarbaar, maar naar de
huidige opvattingen en verhoudingen onaanvaardbaar - nagenoeguitsluitend georienteerdis op de handelskoop met voorbijgaan
aan de huistuin- en keukentransaktie bij uitstek: de konsumentenkoop. Destijds ongeveer
in de woorden van een wetenschapsjournalist:

onder dissertaties,verschenen en recentelijk is
er zelfs een losbladigboekwerk op de markt
gekomen dat een handleidingvoor depraktijk
beoogt tezijn. Het Nederlandse konsumentenrecht is hierdoor in kaart gebracht: anno
1982isde juridische positie van de konsument
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Dit beeld, uiteraard met nuances, gaat op voor
alle lidstaten van de Europese Gemeenschap.
Een vergelijkende studie naarde vraagofen
in welkematein de wetgevingen van de EGlanden rekenmg IS gehoudenmet de belangen
van konsumenten,geeft globaal te zien dat de
Deense konsument, evenalsz i p Scandinavische broerders en zusters, naar verhoudlng
nog het sterkst in zijnjundische schoenen
staat, tenvijl de positle van onze Itallaanseen
Griekselotgenoten mytholog~schetrekken
vertoont: ze zijn zo ongeveer aan de goden (en
de ondernemers) overgeleverd.
De eerste ontwikkelingsfaseis dus achter de
rug: die vaninventarisatievan rechten en
phchten en de systematischeordeningervan.
In de afgelopenjaren heeft nieuwe wetgeving
de positie van konsumenten op een hoger plan
gebracht: enkele verkoopbevorderende
ondernemingspraktijkenzijn in regels ingekaderd. Zoals bekend is de Colportagewet overwegend effektiefgebleken;misstanden in de
praktijk van het leurhandelwezenkomen min
of meer sporadischvoor, terwiJlbovendien de
indruk bestaat dat het verschijnselop zichzelf
aanzienlijk is afgenomen. Een herziene Cadeaustelsel vet heeft 'het recht op keuze' voor
de konsument gestalte gegeven doordat voortaan kon worden gekozen tussen het geschenkartikel ofeen korting op het hoofdartikel.
Hierbij moet we1worden aangetekenddat de
huidige wet alleen nogmaar bestrijkt het kado
geven van goederen bij de aankoop van goederen en twee andere marketing-aktiviteiten
(vwralsnog?) ongemoeid laat: het kado geven
van goederen bij d~ensten(bij voorbeeld het
inmiddels legendarischeradiospaarvarken) en
het ter beschikking stellenvan diensten bij de
aankoop van goederen of diensten (bij voorbeeld gratis serviceof onderhoud). Tenslottc
verdient vermeldingde totstandkomingvan
de Wet Misleidende Reclame, op grond waarvan onder meer aan de Konsumentenorganisatieseen zelfstandige bevoegdheid is toe- '
gekend om in een gerechtelijks p r d u r e e e n
rektifikatiete eisen op kostea van de adverteerder en op straffevan een aan deze op te
leggendwangsom. L. ,,
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Het konsumentenrechtontwikkelt zich verder. Een drietalzeer belangrijkewettelijkeregelingen bevindt zich in het stadiumvanparlementairebehandeling: de ontwerpen Consumentenkoop, Algemene voorwaarden en Warenwet. Over deze ontwerpen zijn afzonderlij- ke verhandelingen gepubliceerdof zullen on- .
getwijfeld nogverschijnen.In hetkadervan
dezepublikatiemoet worden volstaanmet een
enkele aanduidingover het belang van dezere
gelingen.
Aan de lezers van dit tijdschriftbehoefthet belang van een gemoderniseerde Warenwet wel,
niet te worden uitgelegd. Zoals wellichtbe,
kend voorziet het ontwerpin een verbreding
van de werkingssfeer: voorgesteld wordt , onder meer dat bij nadere regeling ook milieutechnischeeisen aan produkten kunnen worden gesteld. De Warenwet-nieuwe-stijlzalveel
meer een algemeneproduktenwet worden en
minder een voornamelijkeet- en drinkwarenregeling. Voorzien is ook dat verordeninged +
schappen,niet langer het terreinvan een
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rechten en de klant alleennogm

die voor wederpartijen(in termen van het ontwerp) 'onredelijk bezwarend' zijn; deze bepalingenzijn in de toekomst altijd ongeldig.
Daarnaast komen bepalingen die 'vermoed
worden onredehjk bezwarend te zijn' op een
zogenaamdegrijzelijst. Wil een ondernemer
in een bepaaldekonfliktsituatie op zo'n standaardklausule een geldig beroep kunnen doen,
dan moet hij eerst aannemelijk maken dat in
dit geval de klausule door de beugel kan. Aldus wordt getracht de scherpekantjes van het
misbruik van kleine lettertjeswat botter temaken.
Het ontwerp Consumentenkoopraakt de kern
van dejuridische konsumentenbescherming.
Het is de vrucht van het door jaren gerijpt inzicht dat de handelskoop een geheel andere
transaktie is dan de konsumentenkoop en dat
men dus niet met &n regelingvoor beide kontrakten toe kan. Ekonomischdoel van een
handelstransaktie is de verwerving van inkomsten (winst), waarbij mag worden verondersteld dat departijen tegenelkaar opgewassen zijn. De kontraktsvrijheid gyft tussen gelijken veelal een bevredigend onderhandelingsresultaat. Bij de konsumentenkoop daarentegen gaat het om inkomstenbesteding,
waarbij ondeskundigeen onvolledig ge'informeerde eindgebruikersvan goederen den ongelijkepartij zijnvoor de professionele ondernemer. Kont~aktsvrijheidkan hier niet tot een
evenwichtigeopderhandelingsuitkomst leiden. Onderhandeld wordter trouwens meestal
niet; de prijs en de overige voonvaarden liggen
vaakal vast, hetis: take it s r leave it. In het
$g.*,
ontwerp konsumentenkoop komen daarom
$5: t"s , we1bepalingenvoor, die de kontraktuele poL
TC f$.*
sitievan konsumenten verstevigen. Deze zijn
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vantikingend recht: er mag niet ten nadele van
G"3:( konspmenten van worden afgeweken.
;A, De parlementairebehandelingvan het ont!&
: ,werpfGsnsumentenkoopisnog om een andere
: reden;~lthaos~voorjuristen,interessant.
Omdat,d&@nsgrootisdatmenig wetenschappe$l3km&$d&keridezcbwestie als stoffigjq4-

van hemlhaar te laten figureren als de van een
detallhandelaar afgele~dewederpartlj Het onderscheid tussen konsumentenen nlet-konsumenten is echter niet van juridische, maar van
feitelijk-ekonomische aard (inkomstenbesteding versus inkomstenverwerving). Het aanbrengenvan een juridisch onderscheidis niet
onmogelijk,maar we1 lastig omdat het niet
gaat om een specifiek te beschermengroep belanghebbenden.In het konsumentenrecht
gaat het om de te beschermen belangen van
alle burgers in hun kwaliteit van inkomstenbesteder. Het in het kader van een wettelijke
regeling definierenvan de konsument komt
dus neer op het trefzeker formuleien van die
bepaalde kwaliteit.
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En straks?
A1het wetgevende en ambtelijkewerkvad
toen en nu en de rechtspositioneleverbeteringen, die nog op stapel staan, bqwerkstelligen
slechts dat konsumenten op papier sterker komen te staan. Natuurlijk kan hiervan op zichzelf een preventieve werking uitgaan, maar om van de toenemendemogelijkheden om verhaal te halen ook daadwerkelijk gebruik te
kunnen maken-zijnin de nabije toekomst
tenminste twee extra-voorzieningendringend
noodzakelijk:enerzijds een adekwate toegang
tot de rechter en anderzijds voorlichting, scholing en vorming.
Dit laatste zelfs in dubbel opzicht: konsumentenmoetenomzich als mondige inkomstenbesteders te kunnen weren kennis hebben van,
en inzichthebbenin hun rechten en verplichtingen bn een zekere vaardigheidhebben (kc$
gen) in het benutten van de rqogelijkheden die
rechten geldend te maken. Iemand die zijn
rechtetl niet kent of er niet mee uit de voeten
kanis gedoemdte berusten inzijnlot. Het aantal konsunfentenrechtenis op papier toegeno-
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