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Consumentenbond (ook reeds voor
zzo%Ls.
Kbiaere artikek
t ontstttan van het C.C.0.3 ondenocht.
Het C.C.0. finmcierd~het vergelijkend warenonderzoek aanvankelijk zelf, later
r h d e de everheid r l n subsidle hiervoor van 50 % en tenslotte van 70 % van de
totale Losten (tot mkpaald maximum). De overige kosten werden door de organisarrrgm. De tach te kperkte middelen van het C.C.O. waren mede
w n h d i n g om in 1965 k t vergelijkend warenonderzoek te staken. De Consumentenb a d trad vervolgns uit het C.C.O. en de overige organisaties gaven hun samenwerkingsverband een nieuwe naam: Stichting Konsumenten Kontakt.
Om een oplosdng te vinden voor de ontstane leemte ten aanzien van het vergelijkend
warenonderzoek vroeg de Minister van Economische Zaken vervolgens om advies aan
de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad,
inzake het vergelijkend warenonderzoek. Als antwoord hierop kwam in oktober 1966
een 'advies met betrekking tot de problematiek van het door de overheid te subsidieren
vergelijkende warenonderzoek'. Op grond van dit advies werd in het najaar van 1967
door de consumentenorganisaties de Stichtiwg Vergelijkend Warenonderzoek (Stichting V.W.O.) opgericht. Deze stichting werd bij oprichting voor 90 % door de overheid
gesubsidieerd. Dit percentage is in de loop der jaren opgelopen en bedroeg in 1978
97 %. De totale baten over 1978 waren f 2.000.000,-.
Hierna zal worden ingegaan op doe1 en werkwijze van deze Stichting V.W.O. De
werkwijze ten aanzien van het vergelijkend warenonderzoek zoals dat wordt uitgevoerd door de Consumentenbond blijft hier buiten beschouwing.
De Stichting Vergelijkend Warenonderzoek
Momenteel maken het N.K.V., N.V.V. (samen F.N.V.), het C.N.V., de Consumentenbond, de Stichting Nederlandse Gezinsraad en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen als participanten deel uit van de Stichting V.W.O. Deze stichting stelt zich ten
doel: 'de kennis van de consument omtrent kwaliteiten en prijzen van goederen en
diensten te vergroten door middel van het verstrekken van objektieve informatie
daarover, in het bijzonder verkregen door middel van vergelijkende warenoqde~zoeken door of in opdracht van de stichting vemcht' (artikel2 der statuten). Hiengeeis
tevens het doel van vergelijkend warenonderzoek omschreven. Het vergdijkendsww
renonderzoek kan worden beschouwd als een instrument dat de konsurnent ter be-.
schikking staat om de markt voor hem doorzichtiger te maken.
Het bestuur van de Stichting V.W.O. bestaat uit bestuursleden van de participerende
organisaties. Voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden is een sekretariaat
ingesteld. Dit is verantwoordelijk voor het uitvoerend werk ter realisatie van het doe1
van de stichting.
Het bestuur laat zich per onderzoek adviseren door een werkgroep van deskundigq~..
De leden van deze werkgroev ziin meestal werkzaam bii onafhankeliik van het berlriifsleven werkende laboraioria o i bij universiteiten endergelijke. ~ a a r n a a s;kex&de,
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END W A R E N O N D E R Z O E K

ktaandeel van een bepaald merk;
van het type ten opzichte van andere typen van hetzelfde merk;
de verkrijgbaarheid ten tijde van de publikatie (zo'n 3/,1 jaar later).
testen monsters worden betrokken van fabrikant of importeur (door aselekte
. .-.._ng uit het voorraadmagazijn) of worden in de winkel betrokken. Dit laatste
gebeurt bij produkten waarbij de distributieketen mede bepalend is voor de kwaliteit
van het te,koop aangeboden produkt (bijvoorbeeld voedingsmiddelen). Alle monsters
worden gekocht, waarmee deze eigendom van de stichting worden.
Er wordt een koncept-testprogramma opgesteld, waarin de punten staan die getest
worden en de meetmethoden worden weergegeven. Het koncept-testprogramma wordt
opgesteld door een projektleider, die ook de technische begeleiding van het onderzoek
heeft. Deze projektleider is een technisch deskundige op het betreffende gebied, en
wordt door de Stichting V.W.O. voor een ondcrzoek 'ingehuurd'. Tot op heden zijn
dit allen warenonderzoekers van de Consumentenbond. Het koncept-testprogramma
wordt ter diskussie gesteld tijdens een hearing met een afgevaardigde van het betrokken
bedrijfsleven en wordt vervolgens besproken in de werkgroep van technisch deskundigen.
Daarna wordt het koncept-testprogramma, met de afspraken gemaakt door de
werkgroep, door de projektleider omgewerkt tot een definitief testprogramma. Dit
dient als basis voor het laboratoriumonderzoek. De punten van onderzoek in dit
testprogramma zijn zodanig gekozen dat door middel van interpretatie van de verkregen meetgegevens, een zinvolle en zo volledig mogelijke informatie kan worden gege,
,6,..6baarheid
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van z i p eigen produkt+mf t~
Het totaal aan meetraultalefk
koncept-pnblikatie. Hierbij worden de t&hai%k
konsurnent relevante gegevens en mt trefvulp
gegeven.
Deze koncept-publikatie wordt ptoetst ap jui8thsid &B v d l
groep van onafhankelijke deskundigen. naarna w o d t de kan
ken door de Commissie van Toezicht ea m o l g e n s wardt de tekt~tvooe de publibtic
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Stichtin~V.W.O. IS% tad aldus ncrdig
voor een onderzoek, van marktverkenning tot en met publikatie, kioapt wxinnslat
Ctn jaar.
De tekst voor publikatie wordt weergepven in een brochure van de sticking.
Daarnaast wordt deze aangeboden aan de particiwnten, die de teket kunnen overnemen in hun bladen (Consumentengids, Koopkrnchr en Denken en Doen).
De brochure van de stichting is op bestelling te verkrijgen en belangrijkjuist voor die
konsumenten die geen abonnee zijn van t i n der bladen van de participanten. Door
middel van een persbericht wordt algemene bekendheid gegeven aan een publikatie.
Daarnaast wordt steeds meer aandacht besteed aan de onderzoeken door konsumentenrubrieken op televisie (onder andere Vara's rubriek 'Koning Klant' en de Trosmbriek 'Kieskeurig'), radh(onder andere 'Knollen voor Citroenen' van de N.O.S.),
dagbladen (onder andere de rubriek 'Op de klant af in de N.R.C., en de rubriek
'Consument' in Trouw) en de weekbladen (onder andere Margriet).
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Vanaf 1967 tot 1980 heeft de Stichting V.W.O. een 110-tal onderzoeken gepubliceerd.
Liep het aantal per jaar gepubliceerde onderzoeken de eerste jaren op van 2 in 1967 tot
8 in 1974, 1975 konden er 15 onderzoeken gerealiseerd worden. Oorzaak hiervan was
een proportionele verhoging van de subsidie van het Ministerie van Economische
Zaken.
Mede gedwongen door de kostenstijgingen van het laboratoriumonderzoek en uit
een oogpunt van efficientie is op Europees (en soms zelfs wereld) niveau steeds meer
samenwerking tussen de konsumentenorganisaties ontstaan. Zo werden bijvoorbeeld
in 1978179van de 21 uitgevoerde onderzoeken, 16 in samenwerking met buitenlandse
organisaties gedaan. Een zekere merkenoverlap is we1 een voorwaarde voor een gezamenlijke test. Op sommige gebieden is deze merkenoverlap zeer groot. Bijvoorbeeld bij
foto- en filmapparatuur. Het is belangrijk dat deze internationale samenwerking
verder wordt uitgebouwd en in een betere stmktuur een meer permanente vorm krijgt.
Een eerste aanzet hiertoe is onlangs gegeven door de aanstelling van een permanent
sekretaris ten dienste van de zgn. European Testing Group (E.T.G.). Dit is een samenwerkingsverband op Europees niveau, waarvan momenteel 11 konsumentenorganisaties uit 10 verschillende ianden deel uit maken. De vier grootste (Consumentenbond,
Stiftung Warentest (B.R.D.), Consumers ~ssociation(U.K.), Verbruikers Unie
(Eelgie)) vormen hieman de kern en hebben regelmatig bijeenkomsten waar testpr@gr%mma's, meetmethoden en testevaluaties besproken worden. Door het op interVakblad voor H u ~ s h o u d k d e1 (3) maart 1980
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Juist ket indiakt e&kt ~erdicntmeer aandacht, omdat hiermee bereikte veranderingen van belang zijn voor allc konsumenten, zonder dat deze daar zelfs eerst informtic voor hoeven in te winnen. Overigena zal het vergelijkend warenonderzoek we1
laepaalde veranderingen moeten ondergaan, wil het ook in de tcxkomst goed (en op een
aantal vunten beter) bhiven funktioneren.
Emge aanbevelingen voor verandering van de m e r v a n :
merken en typen van produkten zoals die momenteel gegeven
ken$ wamnonderzoek, is gebaseerd op een diepgaande studie

oor de konsument relevante
tsektoren waarbij sommige
redelijk tot goed kwaliteits-
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sndezmochte produkt voor specifieke groepen in de samenwordt een proef genomen met de leesbaarheid van een onder-

van de resultaten naar een groter publiek nog afhankelijkheid is van de

erover te
aandacht besteed aan een onderwerp, een garantie is voor een groot aantal aanvragen
van brochures. Zeer belangrijk is ook of er gevaarlbke situaties zijn gekonstateerd in
het onderzoek en uiteraard de wljze van presentatie van het vergelijkend onderzoek op
de televisie.
A Voor een groter indirekt effekt zijn ook enige aanbevelingen te doen.
Hoewel er moeilijk kausale verbanden te leggen zijn tussen de resultaten van een
vergelykend onderzoek en produktverbeteringen of vervanging van slechte produkten
aan aanbodszijde, zijn er legio voorbeelden te geven van een schijnbaar toevallige
samenloop van omstandigheden. Slechts zelden wordt naar aanleiding van een vergelijkend warenonderzoek door een fabrikant formeel bevestigd dater een produktwijziging wordt doorgevoerd. Dat een vergelijkend onderzoek invloed heeft staat buiten
kijf.
Wat betreft de elektrische veiligheid ligt de invloed van het onderzoek weel duidelijker. Door de jaren heen is het aantal elektrisch onveilige apparaten sterk afgenomen
en het aantal apparaten met KEMA-KEUR (een voor de konsument herkenbaar teken
dat men met een apparaat te doen heeft dat kwa veiligheid a m bepaalde eisen voldoet)
toegenomen. Alleen bij vergelijkende warenonderzoeken in de sektor klein huishoudelijke apparaten wordt, vooral als een bepaald soort apparaat voor het eerst in een
vergelijkend onderzoek onder de loep genomen wordt, nog we1 een groter aantal
onveilige apparaten aangetroffen.
De invloed op het produktontwerp zou mogelijk vergroot kunnen worden d
systematischer melding aan het bedrijfsleven van bepaalde gebreken van een
zocht produkt met de vraag of het produkt naar aanleiding hierjan gewijn
worden en wat deze wijziging dan inhoudt. Daarnaast zou eventueel info
strekt kunnen worden aan het bedrijfsleven in de vorm van adviezen.
De invloed naar de overheid toe zou vergroot kunnen worden door een systematischer melding van gekonstateerde leemten i
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aanleiding van het gekonstateerde wijzigingen zwllen optreden. I d i e n hih
van overheidswege te verwachten zijn, Mijven h m r m ep verbetering, Hie
de bladen van de participanten nog meer betrokken kunlren werden.
Naast de aanbevelingen voor veranderingen ten aanzien a n hzt vergdijkead w r e n onderzoek zelf, zijn er oak een aantal ~oo&akc&kevem&r
aanzien van de mark? en de voerla'chding,waardwt de positie van do konsument o p d s
markt verbeterd zou kunnen worden.
Een probleem vormt vaak de type-mmering van de apparaten die in een vergdijkend warenonderzoek betrokken worden. Type-nummers h e b b n m a r relatie met
veranderingen in uiterlijke vormgeving (niet assentied voor de gebruiksfunktie van hot
produkt), dan met technische (niet-zichtbare doch essenti6k) wijzigin~n.Zastig bij
een onderzoek, maar misleidend voor de konsument. Zo kan het voorkomen dat een
fabrikant zelfs niet kan aangeven bij welk produktie-nummer een apparaat een wijziging heeft ondergaan waardoor het produkt in een onderzoek van 'onveilig' nu aks
'veilig' gekwalificeerd zou worden. Om dit probleem van ondoorzichtigheid van de
markt te ondervangen, zouden er bepaalde regels moeten komen waaraan de fabrikanten zich dienen te houden bij het bepalen van hun type-nummers.
Er zouden eisen geformuleerd moeten worden ten aanzien van dc nalevering van
onderdelenvan bepaalde apparaten. Deze zouden een redelijke tijd na verkoop van het
laatste exemplaar van een bepaalde serie nog verkrijgbaar moeten zijn. In dit verband
zouden regels opgesteld moeten worden voor uitwisselbaarheid van onderdelen van
apparaten.
Producenten zouden m e p aandacht moeten besteden aan het bij een bepaald produkt geleverd gebruiksvoorbchrijL Dit moet veel meer gezien worden als een essentieel
onderdeel van het produkt en hier optimaal op zijn afgestemd. MBBr vanuit de gebruiker/leek geschreven en in ieder geval in het Nederlands gesteld. TB vaak wordt de
gebruiksaanwijzing nog als een sluitpost gezien.
Er zou een aanbeveling (norm) moeten komen voor de inhoud van het woord
'garantie'. Tevens zou er standaardinformatie ten aanzien van de service en gardntiebepalingen moeten komen.
Er zou voor elektrische apparaten een algemene veiligheidskeuring vgoraf, dus v66r
het apparaat op de markt komt, moeten komen, waardoor elektrisch onveilige apparaten tot het verleden gaan behoren.
En tenslotte: de detaillist, die nog steeds in hoge mate de aankoopbeslissing van de
konsument bepaalt, zal in de toekomst beter op de hoogte moeten zijn van het bestaan
en de resultaten van het vergelijkend warenonderzoek. Hiertoe zou op detailhandelsscholen meer aandacht aan deze bron van objektieve informatie moeten worden

klachten tot op heden nog geen vergelijkend warenonderzotk
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