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INLEIDING

A.

CoNSUMENTENRECHT ALS RECHTSGEBIED

1. De term consumentenrecht is in ons rechtsgebied, niet in ons taalgebied (1), nog nieuw. In Zweden is de term ongetwijfeld geaccepteerd (2), zij het dat hij daar, voor zover ik kan zien, nooit aanleiding
heeft gegeven tot theoretische discussie over de vraag of de term
,,consumentenbescherming'' of ,,consumentenbeschermingsrecht'' dan
wel ,consumentenrecht" de voorkeur geniet (3).

(") Geschreven n.a.v. een veertiendaags studieverblijf aan de rechtsfaculteit te Stockholm
in oktober 1976. Voor het verzamelen van het materiaal en de intervieuws die ik van o.m.
de heren Sten TENGELIN (voorzitter van de commissie voor marktrecht van het Zweedse
patronaat), raadsheer Oloff TRANELL (voorzitter van ,Allmana Reklamationsnamden")
en Hans STENBERG, (afdelingshoofd bij Konsumentverket) heb afgenomen, ben ik vooral
dank verschuldigd aan Prof. Ulf BERNITZ van de Stockholmse rechtsfaculteit.
De volgende instellingen zullen door hun Zweedse afkorting worden aangeduid.
- Konsumentombudsmannen ( = de consumentenombudsman) : KO
- Konsumentverket (National Board for Consumer Policies) : KV
- Allmana Reklamationsnamden (de algemene Klachtencommissie): AR
- Marktnadsdomstolen (de marktrechtbank): MD
( 1) Zie de twee Nederlandse monografien, over het onderwerp: BRACK, A., Kernpun ten
van het konsumentenrecht, Groningen 1975 en HoNnrus, R.H., Konsumentenrecht (preadvies
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking), Deventer 1976. Laatstgenoemd werk
is ook, althans in het Nederlands taalgebied het eerste rechtsvergelijkend werk dat het
gehele gebied van het consumentenrecht overloopt (in de Duitse monografien van von
HrPPEL, E., Verbraucherschutz, Tiibingen 1974 en SIMITis, K., Verbraucherschutz, Schlagwort oder Rechtsprinzip, Baden Baden 1975 ligt de nadruk op het Duitse recht, maar wordt
eveneens op systematische wijze vergeleken met buiteniands recht). Vergelijk tien jaar
geleden PoLAK, J.M., Consument en Recht. Een Consumentenrechtl, SEW, 1967, biz. 425-436.
(2) Zie bvb. de titels: GROBGELD, L., Konsumentriitt (uitgegeven door Konsumentverket),
Lund 1976 en Bernitz, U., Consumer Protection aims, methods, and trends in Swedish
Consumer Law, Scandinavian Studies in Law 1976, biz. 13 e.v. en dezelfde, Schwedischer
Verbraucherschutzrecht, Rabels z, 1976, 593 e.v.
(3) In Nederland (zie PoLAK, J.M., l.c., BRACK, A., o.c., biz. 2, en HoNnrus, E.H., o.c.,
biz. r), de Bondsrepubliek (a.N. REICH, N., Verbraucher und Recht, Gottingeo 1976, randnr.
3) wei; - In Frankrijk werd tot nu toe kennelijk enkei de term ,protection des consommateurs" gebruikt (Zie bvb. Travaux de I' Association Capitant, H., XXIV (1973), Paris
1975 en NGuYEN THAN, Techniques protection des consommateurs, Paris 1970); zie echter:
BAuMANN, D., Droit de la consommation, Paris 1977.
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Wel geeft men, aldus Bernitz U. (1) in Scandinavie in het algemeen
de voorkeur aan een niet te ruime definitie. Domeinen als huisvesting (2), gezondheidszorg en brandweer en sociale hulpverlening die
ongetwijfeld ook ,consumentsbescherming" zijn in de ruime zin van
het woord (3) worden er liefst buiten gehouden omdat het begrip
anders riskeert te verwateren en zijn samenhoudende functie zou
verliezen (4). Bernitz wil het consumentenrecht beperkt zien tot de
bescherming van particulieren (private citizens) individuele en collectief optredend aan de vraagzijde van de markt als koper of besteller
van produkten of diensten. Aan de aanbodzijde staan dan de ondernemingen, zowel prive- als overheidsondernemingen (5).
2. Op de vraag of het Zweeds consumentenrecht, waarvan de conturen (zoals elders) zeker niet geheel vastliggen, een antonoom rechtsgebied kan worden genoemd, kan ik hier niet ingaan (6).
Hoe het ook zij, het Zweedse consumentenrecht kan in twee groepen
regels worden ingedeeld (7) : een eerste groep regels betreft de bescherming van de individuele consument en bestaat uit regels die de
kooptransactie (8) tot voorwerp hebben - dit zijn civiel- of privaat-

(1) Der Verbraucherschutz in Schweden, ZHR, 1974, biz. 336 e.v. en Schwedisches Verbraucherschutzrecht, RabelsZ 1976. biz. 593 e.v.
(2) Zie echter volgende voetnoot.
(3) Zelf zou ik tot het Belgisch consumentenrecht, alleszins ook de gezondheidszorg en
de huisvesting rekenen. Daarmee begeef ik mij nog niet ver buiten Bernitz' beperkte definitie: immers in Belgie speelt in beide sectoren het marktmechanisme een belangrijke rol
(in de gezondheidssector is wei nauwelijks van concurrentie sprake; maar dat is dan het
gevolg van een zeer sterke kartelisatie in die sector, niet van een sociale geneeskunde).
Huisvesting valt wei buiten Bernitz' bakens van het Consumentenrecht - hij vernoemt
enkel produkten en diensten, niet de onroerend goed sector - maar niet buiten de praktijk
van de Zweedse consumentenbescherming.
(4) Zo ook dezelfde in Scan. Studies and Law, 1976, biz. 21 (hier wordt gepleit voor een
afbakening die het milieurecht uitsluit).
(5) BERNITZ, U., ZHR, biz. 340 en Scand. Stud. in Law, biz. 25. Voorbeelden van optreden
van de consumentenombudsman (KO) tegen de openbare sector zijn gegroepeerd in een
hoofdstuk (zes) van Ett fall for KO, Ur konsumentombudsmannen Arkiv I971-1975, Stockholm 1976, biz. 94-104: bvb. misleidende reklame vanwege gemeentelijke huisvestingsbedrijven, prijsaanduiding door de Zweedse spoorwegmaatschappij, algemene voorwaarden
voor telefoonaansluiting en openbaar vervoer.
(6) In Nederland meende HoNDIUS E.H. in 1972 (Inventarisatie van het consumentenrecht
in Consument en recht, Intermediair, Amsterdam 1972, biz. 6-7) het consumentenrecht
reeds een antonoom rechtstak te mogen noemen : ,een rechtsonderdeel dat evenals het
arbeidsrecht, het gezondheidsrecht, het milieurecht en het verkeersrecht, wordt gevormd
door integratie van functioned gekozen onderdelen van het privaatrecht ( ... ) het adminisrtatief en strafrecht ( ... ) en het staatsrecht' '.
(7) GROBGELD, L., o.c., biz. 10.
(8) ,koop" in de ruime betekenis van het woord. M.b.t. de ,koop" van diensten bestaat
een voorontwerp van wet (zie infra nr. 29).

rechtelijke regels (1); de tweede groep betreft de collectieve bescherming van de consument, en bestaat uit regels die het marktmechansme
regelen. Laatstgenoemde groep regels maakt deel uit van wat in
Zweden, sinds het proefschrift van BERNITZ U. (2), mede onder impuls van TENGELIN S. (3), ,Marknadsratt" (Marktrecht) is gaan heten.
Tot deze nieuwe rechtstak, het geheel der regels die de toegang tot
en de functionering van de markt tot voorwerp hebben (4) (5),
behoren consumentenbeschermende wetten zoals de wet marketingpraktijken en de wet onbillijke contractsvoorwaarden (infra}. Bij
de effectuering van het materiele consumentenrecht, (het beschermingspakket) spelen naast het formeel recht (de vorderingsrechten en
justitiele organisatie) een aantal instellingen, waarvan de opdracht,
althans de werking vaak buiten de sfeer van het juridische ligt, een
primordiale rol. Aan het institutionele aspect zal, om redenen die
hieronder worden genoemd, bijzondere aandacht worden besteed.

B. VERANTWOORDING VAN DE RECHTSVERGELIJKING MET ZWEDEN
3· De bedoeling van dit artikel, zo mage uit de titel reeds gebleken
zijn, is een overzicht te geven van de recente en actuele problemen van
het Zweedse consumentenrecht. Uit het blijven (6) volgen van dit
reeds herhaaldelijk als model beschreven systeem van consumenten-

(1) In Zweden bestaat, net als bij ons het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht,
niet echter tussen burgerlijk en handelsrecht, onderscheid dat sterk gerelativeerd moet
worden ingevolge het ontstaan van nieuwe, deze indeling doorkruisende rechtsgebieden,
zoals het economisch recht (zie hierover VAN GERVEN, W., Handels- en Economisch Recht,
I, Ondernemingsrecht, Antwerpen 1975, inleiding) en het consumentenrecht (als dee! van
een - zoals bij Van Gerven - ruim opgevat, het ondernemingsrecht en het marktrecht
omvattend, economisch recht).
(2) Marknadsriitt, Stockholm 1969. Het eerste hoofdstuk is verkort en herwerkt in het
Frans verschenen in R.T.D. Com., 1971, biz. 1-27.
(3) ]uristnytt 1968, blz. 415; geciteerd bij BERNITZ, o.c., biz. 63.
(4) Zie BERNITZ, U., Svensk och internationell marknadsriitt, 2e editie, Stockholm 1973
(met supplement 1976), biz. 2. Zie voor een ruimere definitie het praktisch handboek van
SVENSSON, G., e.a., Praktisk Marknadsriitt, Malmo 1975. biz. 15·
(5) Bernitz noemt op en behandelt: het vestigingsrecht, prijsreglementering, het mededingingsrecht, de consumentenbescherming, Europees economisch en het GATT -recht.
(6) In 1973 verscheen de eerste Belgische studie over het Zweedse consumentenrecht in de
Ann. Fac. dr. Liege (GRAETZ, R., Deux institutions nouvelles veillent sur le consommateur
swidois, o.c., biz. 281-320); - BocKEN, H., schreef voor het op 14 november 1975 te Gent
gehouden Colloqium over de ,economische magistratuur" een preadvies over ,Gerechtelijke organisatie en verbruikersbescherming: kanttekening bij het Zweedse model" (verschenen
in]ACQUEMIN, A., & ScHRANs, G., Les actes du colloque sur la magistrature economique te
Gent 1975, Leuven 1976 en in T. Best., 1976, 264-288). Een eerder occasionele behandeling
van het Zweedse consumentenrecht treft men ook in mijn proefschrift (Agressieve Verkoopmethoden, Leuven, 1975) aan.
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bescherming kan m.i. ook voor een verbetering van het Belgisch
consumentenrecht profijt worden getrokken.
In landen als de Verenigde Staten, met een reeds verder ontwikkelde
consumentenwetgeving, en Frankrijk en de Bondsrepubliek, met een
ten minste evenver ontwikkelde consumentenwetgeving als in Belgie,
bestaat een sedert verschillende jaren volgehouden belangstelling (1).
Zoals dit trouwens ook voor Nederland geldt, is voor Belgie een rechtsvergelijking met Zwederi minder vreemd dan misschien op het eerste
gezicht voorkomt. Beide landen (Belgie en Zweden) kennen een
markteconomie, een in essentie ondernemingsgewijze produktie,
een oligopolistische mededinging in belangrijke sectoren en een groeiende betekenis van buitenlandse multinationals. Kortom het zijn twee
qua bevolkingsaantal kleine en welvarende landen binnen de eerste
wereld. Behalve het Belgisch lidmaatschap tot de E.E.G. zijn er op
het eerste gezicht geen belangrijke factoren die de bestaande Belgische
achterstand noodzakelijk maken, zij het dat de Zweedse vooruitgang
op dit gebied wellicht voor een deel te wijten is aan voor Zweden
specifi.eke historische omstandigheden (z).

HoOFDSTUK I_

KRACHTLIJNEN VAN HET ZWEEDSE CONSUMENTENRECHT
4· Niet de basisfi.losofi.e van het Zweedse consumentenrecht onderscheidt dit recht van het Belgische. In beide landen wordt consumentenbescherming in hoofdzaak gezien als een middel ter bevordering
van voor een (sociale) markteconomie noodzakelijk geachte rationele

(r) Zie o.a. KING, D., Consumer Protection experiments in Sweden 1974; - EISENSTEIN,
The Swedish Public Complaints Board (gestencild), Stockholm 1976 (tijdens mijn verblijf
in oktober 1976 te Stockholm was weer een andere Amerikaanse researcher voor bestudering
van het Zweedse consumentenrecht een heel jaar ter plaatse). Voor Duitsland zie de elders
geciteerde bijdragen in NJW, RIW/AWD en WuW.
(2) Zo had de_heer Sten TENGELIN het in een vraaggesprek over de vrij late industriele
revolutie en de organisatie van de economie die eraan voorafging - vooral kleine bedrijfjes in de landbouw en boswinning - die een goedgemeend paternalisme/sociaal
verantwoordelijkheidsgevoel bij de werkgever t.a.v. het personeel in de hand werkte.
Dit verantwoordelijkheidsgevoel zou nu nag terug te vinden zijn in de receptiviteit van de
ondernemers voor sociale revendicaties vanwege werknemers en consumenten. De heer
Tengelin stipte ook de rol van de in Zweden belangrijke coi\peratieve beweging (een consumentenbeweging die zelf bij produktie en distributie betrokken is) aan als verzoenende
factor tussen producten en consumenten (zie ook infra). Naast deze en andere sociaaleconomische factoren zoals bvb. het vrij actieve optreden van de staat als ondernemer,
zijn de geografische en politieke factor tenslotte (meer dan veertig jaar een door een arbeiderspartij geleide regering) zeker oak niet zonder betekenis geweest,

consumptiebesli.,mgen (I). De toename in kwantiteit en agiessivitei:
van de reclame, de (reele en artificiele) diversificatie van de produkten
en de ontwikkeling van standaardcontracten en het afzwakken van
prijs- en kwaliteitsmededinging, fenomen die samenhangen met een
groeiende concentratie van ondernemingen, hebben de Zweedse
wetgever ertoe gebracht consumentenbeschermende maatregelen te
treffen (2). Deze maatregelen moeten dus gezien worden tegen de
achtergrond van de instandhouding van het marktmechanisme (3).
Nochtans spelen sociale overwegingen oak een rol in de Zweedse
consumentenwetgeving. In de Scandinavische landen wordt de bescherming van de ,weaker citizen" in zijn hoedanigheid van consument als essentieel beschouwd (4). In Zweden is dit een expliciet
beleidsdoeleinde (5). Oak in Belgie kwamen, althans v66r de opkomst
van het ,consumentisme" in de zestiger jaren, wetten tot stand die
voornamelijk ingegeven waren door deze bezorgdheid (6).
5. Specifieke kenmerken van het Zweeds consumentenrecht, althans
t.o.v. het Belgisch recht, zijn wel:

(I) Zij het dat de Belgische wetgever nag geen biijk heeft gegeven van een begin van een
samenhangend consumentenbeieid of visie op consumentenvraagstukken (zie in deze zin
oak FoNTAINE, M., Rapport sur Ia protection du consommateur en droit civil et en droit commeroial beige in Travaux de !'Association Henri Capitant, T. XXIV, (I973), I975. biz. 63.
(z) BERNITZ, U., in Scandinav. Stud. in Law, I976, biz. I4.
(3) o.m. door een verbetering van de markttransparantie, m.a.w. een verzekerde informatie
van de consument. De informatie van de verbruiker is nag steeds het stokpaardje van de
meeste zoniet aile Europese wetgevers (zie oak HoNnrus, E.H., o.c., biz. I07). Op dit
informatiemodei, dat uitgaat van de veronderstelling dat vrije concurrentie borg staat voor
een behoeftengerichte produktie en een rationeie consumptie, heeft SMITIS, K., (o.c., biz.
I37 e.v.) uitvoerig kritiek uitgebracht. In de piaats van het bestrijden van deze functioneie
nevengevoigen van het marktmechanisme steit hij ais reeie opgave voor het consumentenrecht het onderwerpen van de autonome beslissingsmacht van de producenten aan een
controie die waarborgt dat bij maatschappeiijk belangrijke besiissingen, maatschappelijk
reievante gezichtspunten mee worden verdisconteerd. SIMITIS knoopte met zijn kritiek
a.m. aan bij die van N. REICH, Zivilrechtstheorie, Sozialwissenschaften und Verbraucherschutz, ZRP, I974, 187 e.v. (vier doeistellingen van consumentenrecht: controie van de
aanbiedersmarkt, tegeninformatie, tegenmacht en individueie bescherming). REICH (zie
oak REICH - ToNNER - WEGENER a.w., biz. I9-24) steit tegenover een marktcompiementair (marktconform) concept van consumentenbescherming een marktcompenserend
(markcorrigerend) concept voorop.
(4) BERNITZ, U., o.c., biz. I4. Over deze probiematiek van de economisch en intellectueel
zwakke consument: CAPLOVITZ, D., The Poor pay more, New York, I967en Consumers in
Trouble, New York, I974·
(5) Zie A review of consumer policy in Sweden I975. uitgegeven door het .,Swedish Ministry
of Commerce, biz. I (i.v.m. de taak van .,Konsumentverket", waarover verder): .,It's
work shall be directed especially to questions of importance to poorer consumers".
(6) Dit is m.n. het gevai voor het K.B. nr. 7I van 30 november I939 op het leuren en
demarcheren met effecten (Staatsbl., I december I939) en met de.wet van 9 juli 1957 op de
afbetalingsovereenkomsten.

l--,·

I.

2.

3·

+
5·

6.

7.

een grote aandacht voor kwalitatief hoogstaande en veilige consumptie (I)
pragmatische, stapsgewijze, maar vrij grondig voorbereide hervormingen op terreinen die er rijp voor worden geacht (2)
het formuleren van rechtsregels in een vrij toegankelijke taal
maar vooral het streven naar eenvoudige rechtsregels zelf (3)
(overigens een kenmerk van het Zweedse recht in het algemeen)
het koppelen aan maatregelen van collectieve bescherming van
maatregelen van individuele bescherming (4)
de beklemtoning van de institutionele aspecten, o.m. door de creatie
'van gespecialiseerde, officiele lichamen die de consumenten voorlichten, hun klachten opvangen, vaak ook oplossen en hen vertegenwoordigen bij de overheid (5)
regelvorming door een gespecialiseerd en onafhankelijk overheidslichaam, m.n. de consumentenombudsman (KO) (6) en een quasijurispridentiele geschillenbeslechting door een semi-officieel arbitrale rechtsmacht, m.n. de ,Allmana Reklamationsnamd" (AR)
(Algemene Klachtencommissie)
regelvorming door georganiseerd overleg tussen de publiekrechte-

(r) dit blijkt o.m. uit de verderbesproken nieuwe wet van december 1975 op de marketingpraktijken.
(2) men vergelijke de mislukte paging - dat zal men wei toegeven - van de Belgische
wetgever o.m. in een geimproviseerde wet op de handelspraktijken, althans de positie van
van de consument t.o.v. handelspraktijken globaal te regelen (zie over de relatieve mislukking
t.o.v. afgedwongen aankopen en de vordering tot staken, mijn noot onder Voorz. Kh.
Turnhout, 1 oktober 1976, R. W., 1977-1978, 530; t.o.v. misleidende reclame: mijn preadvies voor het I.I.C.C.-congres, T.P.R., 1976, 573 e.v., en t.o.v. gezamelijk aanbod en
andere materies mijn Agressieve Verkoopmethoden.
(3) Zo bvb. de contractenformulieren die bij colportage met het oog op een vlotte gebruikmaking voor de afkoelingsperiode, verplicht dienen gebruikt te worden (K.B. 4 juni 1971,
SFS 1971, 239; hierover mijn Agressieve Verkoopmethoden, biz. 879).
(4) In Belgie ontbreekt een individuele bescherming nagenoeg volledig (zie hierover mijn
Agressieve Verkoopmethoden, dee! III). In Zweden bestaat afgezien van recente hervormingen
in het kooprecht (consumentenkoopwet 1973) en in het verbintenissenrecht (de algemene
clausule inzake standaardbedingen), een .,small claim", procedure die, getuige hiervoor
de cijfers, daadwerkelijk functioneert (op dit alles kom ik nag terug in nr. 18).
(5) Voomamelijk dienen vermeld ,Konsumentverket' en de ,Konsumentombudsmannen'
(infra); - Emanatie van de idee dat consumentenbescherming een taak voor de staat is.
Dit hangt samen met de afwezigheid van echte consumentorganisaties, wier rol slechts deels
wordt verricht door vakbonden en de cooperatieve beweging (BERNITZ, Scandin. Studies
in Law. 1976, biz. 29 en in RabelsZ, 1976, biz. 595).
(6) De KO (konsumentombudsmannen) kan in minder belangrijke aangelegenheden
(en dit zonder tussen van de marktrechtbank) zelf een verbod opleggen aan een onderneming. Deze bevoegdheid van de KO lijkt echter vee! meer op een nadere implementering
van de marketingpraktijkenwet dan op een jurispridentie.
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lijk georganiseerde consumentenvertegenwoordiging (Konsumentverket en KO) en de ondernemingen (r)
8. decentralisatie (2)
9· een dynamiek die ook kan leiden tot institutionele reorganisatie (3)
zonder dat dit de creatie van nieuwe organen impliceert.
In deze opsomming werd verwezen naar instellingen als KO, KV en
AR: hun natuur en functie wordt hieronder, in een kort overzicht van
de bestaande wetgeving, nog nader omschreven.

HooFDSTUK II

KORT OVERZICHT VAN HET BESTAANDE
BESCHERMINGSPAKKET (4)
§

I.

A.

Materieel recht
HANDELSPRAKTIJKEN EN CONTRACTSVOORWAARDEN

6. De controle over misleidende reclame en andere middelen tot
verkoopsbevordering is de aanloop geweest van de nieuwe Zweedse
Consumentenwetgeving (5). De marketingpraktijkenwet van 1970
(,Lag om otillborlig marknadsforing", afgekort MFL) (6) kwam
(r) Algemene besprekingen per bedrijfstak, (i.v.m. produktie, algemene verkoopsvoorwaarden, en informatie in de reclame) worden gevoerd door KV. Negociatie in het kader
van het contentieux worden gevoerd door de KO. Een weigering van de betrokken ondernemingen tot een voor de consumenten bevredigende houding te komen zal bij onderhandeling met de KO, leiden tot een injunctie of een dagvaarding voor de marktrechtbank
(MD) en bij onderhandelingen met het KV is een wetgevend ingrijpen of een actie van de
KO steeds een stok achter de deur.
(2) Een interessant aspect dat het Zweedse met het Engelse systeem gemeen heeft.
In het kader van deze studie kan ik op dit aspect niet verder ingaan. Vermeld zij enkel dat
op het einde van 1975 in 95 van de 278 gemeenten .,consumer-policy activities ( ... ) in
progress" waren (Annual report on developments in the fields of Consumer in Sweden 1975
to the OECD, Stockholm 1976).
(3) Zo bvb. de fusie van de Verbruikersraad, het Instituut voor verbruikersvoorlichting
endeAR tot KV in 1972 en die van KO en KV op I juli 1976.
(4) In dit overzicht zal voor details in de mate van het mogelijke verwezen worden naar de
Engelstalige en Duitstalige literatuur. De indeling weerspiegelt de eigen systematiek van
het Zweedse consumentenrecht en niet de visie van de auteur.
(5) BERNITZ, u .. ZHR, I974· 344·
(6) Over deze wet raadplege men: BERNITZ, U., ZHR. 347-349; dezelfde, Scandinavian
Studies in Law, 1976, biz. r6, en in Rev. Int. Dr. Comp., 1974, biz. 543 e.v.; BocKEN, H.,
o.c.; GRAETZ, R., Deux institutions nouvelles veillent sur le consommateur suedois, Ann. Liege,
1973, 280 e.v.; CARSTEN, G., Marktgerichtshof und Verbraucherombusmann, Wu W, 1973,
667 e.v.; NEUMEYER, F., Der schwedische Verbraucherombudsmann und die schwedische
Verbraucherschutzgesetzgebung in den letzten ]ahren, GRUR Int., 1973, 687 e.v. Een Franse
vertaling van de wet vindt men in Rev. Int. Dr. Comp., I974· Een Duitse vertaling in GRUR
Int., 1974, 368 e.v.; een Engelse in .,Marknadsdomstolens avg6randen 1971-I973 (The

vooral onder impuls van de consumentenbeschermingsgedachte tot
stand. De resultaten van de oude wet onrechtmatige mededinging
van 1939- sterk gei:nspireerd door de Duitse UWG 1909- en de
sinds 1957 op vrijwillige (zelf-disciplinaire) basis werkende, Naringslivets opinionsniimden" (opiniecommissie van de bedrijfswereld)
werden in dit verband te bescheiden bevonden.
7· De MFL 1970 werd in 1975 vervangen door de ,marknadsforingslagen 1975" (MFL 1975). De nieuwe wet behield het systeem van
1970, met als kernstuk het optreden van de KO (indien nodig door
dagvaarding voor de MD) (1) tegen ,onbehoorlijke consumentenbenadering"' maar voerde twee nieuwe algemene clausules in : een
i.v.m. informatieplicht (§3) (2) en een i.v.m. schadelijke of duidelijk
ondeugdelijke produkten (§4). Deze innovaties worden in volgend hoofdstuk besproken.
8. Er werd reeds gewag gemaakt van het feit dat KO en MD t.a.v.
de wet onbillijke contractsvoorwaarden (avtalvillkorlagen, AVL)
kart na de MFL tot stand gekomen (3), dezelfde functie en bevoegdheid bezitten als t.a.v. laatstgenoemde wet. De MD (en in minder
belangrijke zaken de KO, wanneer een dergelijke maatregel in het
algemeen belang is kan aan een onderneming een verbod opleggen
in de toekomst nog gebruik te maken van een contractsbeding dat
client beschouwd te worden als onbillijk (4) voor de consument.

D~cisions of the Market Court), Stockholm 1974, 483. Men moet er echter rekening mee
houden dat de wet in 1975 gewijzigd werd (een vertaling hiervan is mij niet bekend;
wei wordt in BERNITZ, U., ZHR, 1976 de nieuwe wet heel in het kort besproken). Zie
uitvoeriger : BERNITZ, Den nya marknadsfiiringslagen, supplement bij de 2e uitgave van
,Svensk och internationell marknadsratt", Stockholm, I976.
(I) Opgericht bij Wet 29 juni 1970, SFS 1970: 4I7. De Engelse tekst bij HaND IUS, E.H.,
o.c., biz. 176 e.v.
(2) De oude agl. clausule i.v.m. onbehoorlijke marketingpraktijken- die de belangrijkste
bepaling blijft - wordt § 2; § I is nu een algemene doelomschrijving van de wet (,deze
wet heeft tot doe! de behartiging van de belangen van de consumenten m.b.t. de verkoopbevordering van produkten, diensten en andere prestaties en de bestrijding van een t.a.v.
consumenten of ondernemingen onbehoorlijke verkoopbevordering").
(3) Wet 20 april 1971, SFS, 1971: I 12. Over deze wet raadplege men (in het Engels):
BERNITZ, U., Consumer Protection and Standard Contracts, Scandinavian Studies in Law,
1973, biz. 14-50 en SHELDON, James E., Consumer Protection and Standard Contracts: The
Swedish Experiment in administrative control, Am. Journal Camp. Law, XXII, (1974),
biz. 17-70 (beiden geven een Engelse vertaling van de wettekst).
(4) In de aanvankelijke versie van de wet (I97I) was er sprake van ,onbehoorlijke" (obtillborlig") contractsvoorwaarden. De wet heette toen trouwens voluit ,Lag om forbud
mot otillborliga avtalsvillkar". Door een wijzigende wet werd de term ,otillborlig" vervangen door ,oskalig" (onbillijk) zowel in de titel van de wet als in § I dat het algemeen
verbod inhoudt.

wool~ -l ,

De activiteit van KO (r) en MD (z) op dit terrein is niet zo
op het terrein der marketingpraktijken. De KO voert wel intensief
onderhandelingen met de verschillende branches over verkoopsvoorwaarden. Zowel in de produkt- als de dienstensector hebben onderhandelingen geleid tot consumentvriendelijke standardisatie der
garantievoorwaarden op sectorieel vlak (3).

B.

PRODUKTVEILIGHEID EN PRODUKTINFORMATIE

9· Benevens de reeds besproken MFL, die oak een verbod van mis-

leidende reclame (/informatie) en een verbod van het op de markt
brengen van onveilige produkten inhoudt (infra), komen bepalingen
over etikettering, samenstelling, hygiene, behandeling en stockering
van produkten voor in de Voedingsmiddelenwet van 1972 en in de wet
op voor de gezondheid en het milieu gevaarlijke produkten van 1973.
De ,National Swedish Food Administration" respectievelijk de
,Product Control Board" zijn belast met de implementering van deze
twee wetten. Beide organen hebben ruime bevoegdheden tot het
uitvaardigen van reglementen, het verlenen van vergunningen voor
het invoeren van bepaalde voedingswaren tot zelfs, m.b.t. de voor de
gezondheid gevaarlijke produkten, het uitvaardigen van een volstrekte
prohibitie. De informatieve etikettering valt onder de bevoegdheid
van Konsumentverket (4).

(I) Tijdens het eerste halfjaar I976 werden 24IO zaken m.b.t. de MFL bij de KO aanhangig
gemaakt, t.o.v. slechts I36 m.b.t. de AVL (statistiek in KO, I976, nr. 8).
(2) Op de ± 30 per jaar door de MD in consumentenaangelegenbeden gewezen arresten
- een overige 20 betreffen kartelzaken - betreffen slechts een paar standaardvoorwaarden.
Voorbeelden; MD 2/1974: beding dat een hoek zal geleverd worden ,wanneer het gedrukt
is'' : MD I I/ I 972 : aan de consument wordt een reclamatietermijn van slechts acht dagen
toegestaan; MD IO/I973: verlies van voorschot bij niet-betaling binnen de I4 dagen:
(3) Zo mag bvb. bij onderhouds- en installatiewerken de prijs nooit met meer dan zs%
het bestek overtreffen. Ook voor de verkoop van tweedehandsauto's werden aldus algemeen
geldende garantievoorwaarden in het Ieven geroepen (zie Svensson e.a., o.c., passim).
In I975 werd een garantie van drie maanden voortweedehands radio's, T.V.'s en elektrische
huishoudapparaten bedongen en werd van de petroleummaatschappijen verkregen dat de
consumenten bij prijsstijging van huisbrandolie in elk geval slechts de prijs verschuldigd
zijn die gold op de dag van de bestelling - ook indien pas nadien geleverd wordt (A Review
of Consumer Policy in Sweden, I975• biz. Io-u).
(4) Voor gegevens over diverse legislatie op dit terrein voorbereidende besprekingen en
werkzaamheden raadplege men A Review of Consumer Policy in Sweden, 1975 van het
Zweeds handelsdepartement, waaraan ook het hierboven gedane verhaal werd ontleend.

•
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c.

HET KOOPCONTRACT

IO, De hager beschreven reglementering heeft voor een belangrijk
stuk repercussies op de contractuele mogelijkheden in de consumptiesfeer. Het algemeen gesteld verbod van onbillijke contractsvoorwaarden bvb, beschermt de consument als contractspartner. Deze bescherming gebeurt evenwel preventief, in de pre-contractuele faze.
Een belangrijk stuk wetgeving van een meer burgerrechtelijke signatuur voorziet remedies (die de individuele consument als kopercontractant moeten beschermen). Een paar van deze wetten hebben
meer bepaald de bescherming van de consument als koper van produkten tot voorwerp. De belangrijkste wet op dit domein is ongetwijfeld de consumentenkoopwet 1973 (Konsumentkoplag, KKL) (r).
Deze wet bevat regels van dwingend recht m. b. t. de koopcontracten
gesloten tussen een ondernemer aan de ene kant, een consument aan de
andere kant. Geregeld worden vooral de gevolgen van de levering
van gebrekkige produkten en van het niet-leveren van produkten
op het overeengekomen moment. Origineel is oak de regeling van de
§§ 7 en 14 dat de consument recht op prijsvermindering ofverbreking
van het contract geeft wanneer de koopbeslissing door misleidende
reclame inzake eigenschappen of aanwendingsmogelijkheid van het
produktheYinvloed_ is gewee_st. _D_e co11~\!l11~P! _ka.Il_ di!_recht 9.9k teg~~
de verkoper (detaillist) inroepen die zelf niet de auteur van de reclame
is, tenzij deze de onjuistheid gesignaleerd heeft of niet op de hoogte
was van de onjuistheid en de koper behoorde te weten dat de tegenpartij niet borg stand voor de juistheid van de mededeling.
I I. Een oudere wet die de contractuele positie van de consument
als koper versterkt is de colportagewet van 4 juni 1971 (,Lag om
hemforsalning), inwerkinggetreden op r juli I97I. Deze wet ruimt
aan de consument die buiten de vaste verkoopplaats van de verkoper
heeft gekocht, een ,afkoelingsperiode" van zeven dagen in (2). Zoals
men weet bestaat een dergelijk recht in Belgie slechts bij afbetalingscolportage en ,party" -verkoop (3). Een recent voorstel van EEGrichtlijn (4) wil aan alle lid-Staten de verplichting tot invoering van
een afkoelingsperiode bij elk colportagecontract opleggen.

(1) Zie hierover BERNITZ, U., ZHR, biz. 361; GRoBGELD, L., o.c., biz. 24 e.v.; Roos, C.M.,
Civilriitts grunder, Stockholm, 1976, biz. 101 en KoRKISCH, Verbraucherschutz in Schweden,
RabelsZ., 1973, biz. 755 e.v., vooral biz. 766 e.v.
(2) Voor meer details zie KoRKISCH, o.c., biz. 764-765 en mijn Agressieve Verkoopmethoden,
biz. 877, laatste kolom en biz. 878-879 vanafvoetnoot 15.
(3) Zie mijn Agressieve Verkoopmethoden (passim.)
(4) Van 17 januari 1977 Pb. EG, Nr. C 22/6 van 29 januari 1977.

D.

ANDERE REGELS TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT ALS CONTRACTSPARTIJ

12. Enkele wetten uit het privaatrecht beschermen ook de consumentcontractant die niet (noodzakelijk) koper is van produkten. De belangrijkste is de wet van 22 april 1976 (r) tot wijziging van de §§ 36-38
van de verbintenissenwet van 1915 (2). Consumentenrechtelijk van
belang is de nieuwe § 36, die een algemene clausule inzake onbillijke
contractsvoorwaarden invoert. Ik vertaal:
,Een contractsvoorwaarde wordt (door de rechter) gewijzigd of terzijde
geschoven, wanneer deze rekening houdend met de inhoud van de
overeenkomst, de omstandigheden van zijn totstandkoming, omstandigheden na de contractssluiting of andere omstandigheden, als
onbillijk t.a.v. de consument client te worden beschouwd. Zo het
belang van de bestreden voorwaarde voor de overeenkomst van dien
aard is dat redelijkerwijze niet kan verlangd worden dat de overeenkomst voor het overige met ongewijzigde inhoud zal gelden, dan kan
hij ook op andere punten gewijzigd worden of in zijn geheel nietig
worden verklaard".
Bij een onderzoek overeenkomstig het eerste lid zal vooral rekening
worden gehouden met de noodzaak van een bescherming van diegene
die in de hoedanigheid van consument of anderszins een ondergeschikte positie inneemt in de contractssituatie.
Het eerste en het tweede lid zijn eveneens van toepassing op bedingen
in andere rechtshandelingen dan overeenkomsten."
Om over de toepassing van deze wet iets te zeggen - de wet is op
r juli 1976 in werking getreden- is het nog veel te vroeg. Toch mag
worden verwacht dat dank zij de precies twee jaar eerder inwe.rkinggetreden vereenvoudigde procedure voor geschillen van geringe
waarde (infra) deze algemene clausule ook zal worden toegepast.

13. De afbetalingskoopwet 1915 (3) bevat bepalingen i.v.m. afbetalingstransacties. Vermits deze wet de consumenten onvoldoende
bescherming biedt - o.m. door het ontstaan van nieuwe vormen van
consumptiekrediet- hebben nieuwe wetten deze bescherming aangevuld. In 1973 kwamen zowel bepalingen uit de reeds besproken
(r) SFS, 1976: r8s.
(2) Voluit: wet betreffende overeenkomsten en andere rechtshandelingen op vermogensrechtelijk gebied (Zweden kent geen burgerlijk wetboek, maar afzonderlijke wetten verzamelt in een officiele verzameling).
(3) SFS, 1915: 219; deze wet beperkt vooral de bevoegdheid van de verkoper om de koop
te verbreken bij laattijdige betaling. Zie ook Roos, o.c., biz. IOI e.v.

consumentenkoopwet als de wet betre.ffende de kredietinformatie (I)
deze bescherming verbeteren. In I 97 I werd door de regering een
,kredietkoopcommissie" gei:nstalleerd. In I97 5 (2) bracht deze commissie een verslag uit. Momenteel onderzoekt de regering de vrij
verstrekkende voorstellen die de commissie heeft gedaan i.v.m. de
invoering van een Wet Consumentenkrediet. Deze voorstellen worden
in het volgende hoofdstuk besproken.
Ook de activiteiten van incassobureau' s werden gereglementeerd door
de ,Debt Collecting Act' (I974: I82). Voor het invorderen van andere
schuldvorderingen is een vergunning van de ,Data Inspection Board"
vereist. Voorts kan worden aangestipt dat, zoals in Belgie de algemene
regel reeds luidt, de schuldenaar slechts kan worden gedagvaard een
zekere tijd na ingebrekestelling (3) en dat de kosten van invordering
slechts in beperkte mate op de schuldenaar kunnen worden verhaald (4).
§

2.

F ormeel recht

14. Als een der althans t.o.v. Belgie specifieke eigenschappen van het
Zweeds Consumentenrecht werd hager (5) de wetgevende zorg voor
het scheppen van het (voor de effectuering van het materiele consumentenrecht) noodzakelijke institutionele kader gereveleerd. De
werking vari ilit deels op ptivaatrechtelijke; deels op publiekrechtelijke
leest geschoeide kader, en meer in het algemeen het geheel van de
regels die de consument tot zijn recht laten komen zullen in deze
paragraaf het voorwerp uitmaken van een kart overzicht. Een duidelijke scheidingslijn trekken tussen justitiele en extra-justitiele middelen
tot rechtshandhaving is weinig zinvol omdat beide handhavingssysten.:-en in mekaar vloeien en het op dit moment in Zweden belang(1) SFS, 1973: II73· Deze wet stelt o.m. een vergunningsstelsel in (cfr. onze afbetalingswet van 1957), af te leveren door de ,.Data Inspection Board". De wet bevat verder ook
een verbod in de kredietinformatie over een particulier, andere vermeldingen dan nietbetalingen. De gegevens over deze wet en de bierna besproken wet zijn ontleend aan bet
,.Review of Consumer Policy in Sweden", 1975, biz. 36-37.
(2) SOU, 1975: 63 met samenvatting in bet Engels.
(3) Zelfs bij de ,.summiere rechtspleging om betaling te bevelen" uit artikel 1338-1344
Ger. W. is een voorafgaande ingebrekestelling vereist (artikel 1339).
(4) Ret komt rnij voor dat in Belgie een debiteur de kosten die door een incassobureau
worden aangerekend in de meeste gevallen in het geheel niet verschuldigd is. Want of het
incassobureau nu als gesubrogeerde, dan we! als overnemer (van de schuldvordering)
of gewoon als mandataris van de schuldeiser optreedt, het incassogebeuren lean nooit
worden doorgevoerd zonder op zijn minst de impliciete aanvaarding van deze gang van
zaken door de schuldenaar (zie i.v.m. de gelijkaardige problemen bij factoring, DE KEYSER,
L., in Een boek van hen voor ons, Jura Falconis ro jaar, Leuven, 1974, biz. 6o e.v.). Heeft de
schuldenaar daarentegen ingestemd met de inscbakeling van het incassobureau, dan zal hij,
ingevolge artikel 1248, ook tot de normale onkosten van het incasseren gebouden zijn.
(5) Randnummer 5, punt 5·

rijkste orgaan voor consumentengeschillenbeslechting een gemengd
arbitraal-justitieel-administratief statuut heeft. Hieronder zullen
achtereenvolgens de verschillende ,instituten" (zowel organen als
procedures) besproken worden.

A.

KoNSUMENTVERKET (KV) ( 1)

15. Het KV (kantoren te Stockholm) is het centrale instituut voor
consumentenbescherming. Hoger (2) werd reeds vermeld dat het
ontstaan van dit instituut de emanatie is van de idee dat consumentenbescherming een taak voor de overheid is, idee die mede ingegeven
is door de afwezigheid van echte (privaatrechtelijke) consumentenverenigingen in Zweden. Het bestuur ervan bestaat in hoofdzaak
uit (de oneigenlijke) consumentenvertegenwoordigers, vakbonden,
cooperaties. De taak van de KV bestaat erin de consumentenbelangen
te behartigen en hun marktpositie te verbeteren. KV bestaat in zijn
huidige vorm sedert I972, door fusie van drie in de vijftiger jaren
opgerichte instituten, m.n. het ,Statens Konsumentrad" (I957)
met bevoegdheden inzake warenonderzoek, het ,Statens Institut
for konsumentfn1gor" (1957) met bevoegdheden inzake consumentenvoorlichting en het instituut voor vrijwillige informatieve etikettering.
Aan deze organen waren er sinds I 940 reeds andere organen voorafgegaan (3). Op I juli I976 werd een nieuwe fusie doorgevoerd: de
KO (infra} werd hoofd van KV maar behoudt qualitate qua zijn
specifieke bevoegdheden i.v.m. marketingpraktijken. KV geeft
informatie (over consumentenproblemen) - o.m. door uitgave van
een maandblad (Rid och Ron) - vangt problemen op en onderhandelt
met bedrijfswereld en overheid.
B.

,ALLMANA REKLAMATIONSNAMDEN" (AR) ( 4 )

(S)

16. DeAR werd opgericht in I968, als samenwerkingsorgaan tussen
de Staat en het bedrijfsleven. Het functioneert als een soort rechtbank
(r) De door KV zelf gehanteerde Franse vertaling van het lichaam luidt: .,administration
nationale des politiques de consommation", de Engelse .,national Swedish Board for Consumer Policies".
(2) Randnummer 5, punt 5 (voetnoot) en punt 9 (voetnoot).
(3) Gegevens ontleed aan SvENSSONN e.a., o.c., biz. I I en EISENSTEIN, M., The Swedish
public complaints board, the keystone to a system of consumer protection (gestencild), Stockholm,
juli 1976, biz. 3·
(4) Letterlijk: de algemene klachtencommissie.
(5) Zie vooral TRANELL Olaf (voorzitter van de AR), Allmana Reklamationsnamden,
Svensk ]uristtidning, 1975, 15-20. Zie oak: Swedish Ministry of Commerce, A Review of

inzake consumentenvorderingen. De uitspraken zijn evenwel niet
bindend. Het zijn louter aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden
in gemiddeld 85% van de gevallen gerespecteerd (r). De procedure
is geheel schriftelijk. Tegenwoordig is de AR een afdeling van KV,
budgettair is hij evenwel volledig zelfstandig (afzonderlijke dotatie
in de rijksbegroting).
DeAR neemt enkel kennis van consumentenklachten i.v.m. goederen
en diensten geleverd in het kader van een handels- ofberoepsbedrijvigheid. Krachtens vast gebruik worden klachten i.v.m. immateriele
diensten (geneeskunde, tandheelkunde, rechtsbijstand, enz. . .. ) niet
behandeld.
Belangrijk is dat sinds 1 juli 1974 vorderingen boven een bepaald
bedrag, die normaal niet kunnen worden ingeleid volgens de vereenvoudigde burgerlijke procedure (infra), hiervoor wel in aanmerking
komen indien de zaak reeds door deAR werd behandeld (2) en dat
een rechtbank indien dit de instructie gunstig kan beinvloeden, telkens
hem een consumentengeschil, dat niet voorafgaandelijk door de AR
werd onderzocht, wordt voorgelegd, deAR om advies moet vragen (3).
T enslotte kan worden opgemerkt dat het Zweedse voorbeeld van de
AR inspirerend heeft gewerkt op Denemarken. De Denen hebben
hun Consumer Complaints Board in tegenstelling tot de Zweden (4)
everiwel-vari-meefaf-aan.-eeh-wettelijk-statuut-gegeven:-cle wet-nr.
305 van 14 juni 1974 (5),
Consumer Policy in Sweden, 1975, biz. 38-41 en TRANELL, 0., Traitement des litiges relevant
du droit civil, in La politique de Ia consommation en Suede, uitgegeven door Konsumentverket,
Lund 1975, biz. so-56 en MXRz, F., Verbraucherrechtsschutz in Schweden, RIW/A WD,
1976, 350-354·
(1) Een van de redenen voor dit hoog percentage kan natuurlijk gelegen zijn in het feit dat
de onderneming die de aanbeveling niet volgt zijn naam vermeld ziet staan in het tijdschrift
,Rad och Ron". In branches, zoals die der auto's, waar de ondernemingen zich bij monde
van hun beroepsorganisaties uitdrukkelijk verbonden hebben de aanbevelingen te volgen,
is het percentage wo%.
(2) Volgens cijfers mij door de heer TRANELL verstrekt werden van de 313 tijdens het eerste
kwartaal 1975 volgens de vereenvoudigde procedure beslechte vorderingen in consumentenzaken (tijdens dezelfde periode werden, volgens officiele Zweedse statistieken - in
totaal 1394 zaken volgens genoemde procedure, beslecht. Van de 313 consumentenzaken
werden er 103 door consumenten ingeleid, dus een op drie; gegevens ontleend aan A review
of consumer policy in Sweden, 1975, biz. 42-43) er so eerst door deAR behandeld; in 35
gevallen volgde de rechtbank de AR, in 10 gevallen kwam er alsnog een verzoening tot
stand en in 5 gevallen werd de AR niet gevolgd.
(3) Dit gebeurde, nog steeds volgens cijfers van de heer TRANELL, tot dan (oktober 1976)
toe in eeri 25 a 27 gevallen.
(4) De Zweedse AR is pramatisch gegroeid en kreeg pas een wettelijke grondslag in de wet
betreffende een vereenvoudigde procedure voor kleine vorderingen, 1973 (waarover nr. r8
infra).
(5) Zie de officiele Engelse vertaling van de wet bij HoNDIUs, E.H., Konsumentenrecht,
biz. r6r e.v.
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C.

KoNSUMENTOMBUDSMANNEN (I)

(KQ)

EN MARKNADSOMSTOLEN (2)

(MD)
17. Over de KO en de MD had ik het hierboven (3) reeds vrij uituitvoerig. Beide instellingen werden reeds herhaaldelijk gedetailleerd
besproken in de Belgische (4) buitenlandse (5) en vreemdtalige
Zweedse (6) literatuur. Ik kom er dus niet meer verder op terug.

D.

VEREENVOUDIGDE PROCEDURE INZAKE VORDERINGEN VAN GERINGE
WAARDE

(7)

18. Op 1 juli 1974 is de wet ,om rattegangen i tvistemal om mindre
varden" (8) (wet betreffende een vereenvoudigde procedure inzake
vorderingen van geringe waarde), in werking getreden. Bij de gewone
burgerlijke rechtbanken bestaat dus een ,small claims" procedure,
waarvan gehoopt wordt dat hij in hoofdzaak gebruikt zal worden in
consumentengeschillen (9) Bovendien hebben de kantonale rechtbanken tot taak consumenten in te lichten over justitiele en andere
(AR) mogelijkheden om hun geschillen beslecht te zien (ro). De
procedure voorbehouden voor vorderingen van (in 1976) minder dan
4850 Skr (± 4500 Bfrs) is zeer eenvoudig, snel (meestal ~en zitting van
een uur, uitspraak binnen de twee weken), gespeend van elk formalisme, zonder (verplichte) tussenkomst van advokaten, met een actieve
tussenkomst van de rechter en lage kosten (maximum ± 900 Bfrs).
(1) de consumentenombudsman.
(2) de marktrechtbank.
(3) Randnummers 6, 7 en 8.
(4) Zie GRAETZ, R. o.c.; BocKEN, H., o.c., en STUYCK, J., o.c.
(5) HoNDrus, · E.H., Konsumentenrecht, biz. 92-93. KoRKrscH, F., o.c.; SHELDON, J., o.c.;
LANGE-FucHs, N]W, 1971, 1494; CARSTEN, F., Marktgerichtshof und Verbraucherombudsmann, WuW, 1973, 667.
(6) BERNITZ, U., geciteerde bijdragen in ZHR, Scandinavian Studies in Law, Rev. Trim.
Dr. Com. en Rev. Dr. Int. Prive.
(7) Zie Robert BoMAN, Fiirenklat fiirfarande i mindre tvistmal, Svensk ]uristtidning, 1973,
479-487; Peter Uiof EKELOF, Aktuella spiirsmal. Malets beredande till bevisupptagning
i tvistemal om mindre viirden, Svensk ]uristtidning, 1973, 627-633; GRoBGELD, L., o.c.,
biz. u8 e.v.; TRANELL, 0., o.c., in La Politique de la consommation en Suede, biz. 47-48;
A Review of Consumer Policy in Sweden, 1975, biz. 41-42; BocKEN, H., in Actes du Colloque
sur la magistrature economique, IV. 3-41; MARz, F., Verbraucherrechtsschutz in Schweden,
RIW/A WD, 1976, 350 e.v. (352-354); HoNmus, E.H., Konsumentenrecht, biz. 58-59.
(8) SFS, 1973: 877(9) Deze hoop Iijkt tot op heden niet bewaarheid: zie de cijfers in de voorlaatste voetnoot
onder randnr. 16.
(1o) Zie bvb. de brochures van ,Domstoisverket", a.m. de in 1976 verschenen ,Publikation nr. 5" over de ,small claims procedure".
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Blijkens de beschikbare statistische gegevens (1) kende de procedure
van in het begin (2) een noemenswaardig aantal toepassingen. In
ongeveer een geval op drie was de eiser een consument. Of de procedure niet vooral riskeert gebruikt te worden door ondernemers om
op eenvoudige wijze consumenten te dagvaarden - zoals net aangestipt werden van de in het eerste kwartaal 1975 in consumentenzaken
beslechte gevallen slecht I /3 door consumenten ingeleid - is alsnog
een open vraag.

E.

RECHTSHULP

I9. Krachtens de rechtsbijstandswet van I972 (3), in werking getreden op I juli I973, kan elke burger zowel in civiele als in strafzaken
van publieke rechtshulp genieten. De persoonlijke financiele bijdrage
schommelt met het inkomen en is minimum 6o Skr (in I976) (4). Deze
gemakkelijk toegankelijke rechtshulp bevordert uiteraard de realiseerbaarheid van de mogelijkheden die de wet inzake vorderingen
van geringe waarde biedt.

HooFDsTuK III

ENKELE ACTUELE ONTWIKKELINGEN
EN RECENTE HERVORMINGEN
20. Het Zweedse consumentenrecht staat niet stil. Bijgevolg had ik de
indruk dat, ondanks het vrij recent verschijnen van meer dan een
studie die gewijd was aan het geheel ofbepaalde delen van het Zweedse
consumentenrecht een nieuwe inventarisatie nog wat kon bijbrengen
in het (vergelijkend) rechtsvernieuwingsdiscours. Bijzonder boeiend
bleken echter de allerrecentste ontwikkelingen in de Zweedse consumentenwetgeving. Achtereenvolgens zal ik bespreken: I 0 ) de op
I januari I976 in voege getreden wijziging in de marketingpraktijkenwet (i.v.m. informatieplicht in de reclame, produktveiligheid en het
weren van manifest ondoelmatige produkten), en het wetsontwerp

I

(I)
(2)
(3)
(4)

Zie voetnoot 2, biz. 410.
Van I juli I974 tot 3I december I974 werden reeds 1220 zaken besiecht.
SFS, 1972: 429.
A Review of Consumer Policy in Sweden, biz. 4I.
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inzake reclame en persoonlijke integriteit; 2°) het voorontwerp van
wet op de dienstcontracten en het 3°) wetsontwerp op het consumentenkrediet. Dit pakket hervormingen lijkt mij meer bepaald ten onzent
inspirerend te mogen zijn nu 1° in het kader van de EEG-harmonisatie gewerkt wordt aan een strengere reglementering van misleidende reclame respectievelijk een adekwatere produkten-aansprakelijkheid (r); 2° het dienstcontract ook bij ons een centrale plaats heeft
gekregen in het economisch leven en dezelfde zoniet gelijkaardige
problemen opwerpt als het (consumenten) koopcontract (2) zonder
dat daar in het consumentenrecht meer dan toevallige aandacht werd
aan besteed (3); 3° de hervorming van de wet afbetalingscontracten
van 1957 op de wetgevende agenda staat (4).

A.

NrEuwE BEPALINGEN rN DE MARKETINGPRAKTIJKENWET

(5)

Op 1 juli 1976, dezelfde datum waarop de konsumentombudsman
hoofd geworden is van Konsumentverket (6) is de nieuwe marketingpraktijkenwet van december 1975 (marknadsforingslagen 1975, MFL)
(7) in werking getreden.
De algemene clausule (§1) van de oude marketingspraktijkenwet van
1970 (,Lag om otillborlig marknadsforing")- verbod van praktijken
die ,onbehoorlijk" zijn t.a.v. concurrenten of consumenten - werd
in de nieuwe wet integraal gehandhaafd, maar werd §2. Ook de
overige bepalingen uit de ,oude" wet (verbod van misleidende reclame
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(1) Zie Tweede Voorontwerp van eerste richtlijn betreffende de harmonisatie van de wette-

lijke regelingen van de lid-Staten inzake eerlijke mededinging, misleidende en oneerlijke
reclame (september 1976) en het voorstel van richtlijn van de Raad betreffende de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen in de lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (door de Commissie op 9 september 1976 bij de Raad ingediend, Bull.
E.G., Suppl. r 1/76.
(2) Cfr. SAVATIER, R., La vente de services, D. Chron., 1971, biz. 45 en 223-232.
(3) De hele ,warenwetgeving" (zie bvb. de laatste pinband bij W. van Gerven, e.a.,
Wetboek Economisch en Financieel Recht) betreft enkel produkten. In de voorschriften over
prijsaanduiding uit de wet handelspraktijken, 'zijn de diensten wei betrokken (maar hoe!)
- Zie BALLON, L., De voorschriften nopens de prijsaanduiding in de wet op de handelspraktijken, T.P.R., 1972, biz. 239-261; elders, bvb. bij misleidende reclame (artikel 20, 1°) is de
regeling uitdrukkelijk slechts van toepassing op produkten (zie hierover STuYcK, J., De
misleidende reclame, T.P.R., 1976, biz. 573 e.v.).
(4) Zie wetsontwerp Kamer I976-1977, nr. II02/1 tot regeling van de verbruikerskredietovereenkomsten.
(5) Zie BERNITZ, U., Den nya marknadsfiiringslagen (supplement till Ulf Bernitz, Svensk
och internationell marknadsratt, 2. uppl.), Stockholm, I976.
(6) Men merke op dat Zweedse wetten doorgaans op I januari of op I juli in werking treden.
(7) SFS, I975: I4I8.

van premie- en koppelverkoop en de procedure- en strafrechtelijke
bepalingen) werden integraal overgenomen. De nieuwe wet - en
hierin ligt dan het nieuwe - bevat benevens een preambule (I),
twee nieuwe, erg belangrijke algemene clausules (,generalklausulen")
- een houdende een informatieverplichting in de reclame en een
i.v.m. schadelijke of manifest ondoelmatige produkten - en een
uitbreiding van het toepassingsgebied tot ,andere prestaties" (2)
dan produkten en diensten (zoals in de MFL I970).
I.

De informatieverplichting in de reclame

Paragraaf 3 MFL I975 luidt (in een eigen vertaling) als volgt:
,Wordt ter gelegenheid van de verkoopsbevordering van een produkt,
een dienst of een andere prestatie door een ondernemer nagelaten
informatie te verstrekken die van bijzondere betekenis is vanuit consumentenstandpunt, dan kan de marktrechtbank deze ondernemer
bevelen deze informatie alsnog mede te delen. Dergelijk bevel kan ook
worden opgelegd aan een aangestelde van de ondernemer of aan elke
andere persoon die voor rekening van de ondernemer optreedt".
Het bevel waarvan sprake in het eerste lid, kan inhouden dat de
informatie zal verstrekt worden
I. door een aanduiding op het produkt of op een andere wijze op het
22.

-~~rk~~ppu-nt;-
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door inlassing in advertenties of ander media waarvan de onderneming gebruik maakt voor de verkoopsbevordering ;
3. aan de consument die het verlangt.
In tegenstelling tot de traditionele aanpak van consumentenbescherming tegen (misleidende) reclame die erop gericht is foute of om
ander redenen ongewenste informatie te weren cq. recht te zetten (3)
wordt hier dus de mogelijkheid gecreeerd om van de adverteerder
te eisen dat hij voor de consument nuttig geachte informatie zou verstrekken.
Om de inlassing van deze bepaling te begrijpen client men terug te
gaan tot de praxis van KO en MD en tot de bevindingen van de gemengde parlementair-goevernementele ,Reclamecommissie" (,Reklamutredningen' ')
2.

(r) Deze wet streeft de behartiging na van de belangen van de consumenten i.v.m. de
verkoopbevordering door de ondernemers van produkten, diensten en andere prestaties
en de bestrijding van marktgedrag dat onbehoorlijk is t.a.v. consumenten of ondernemingen.
(2) d.i.: onroerend goed, waardepapieren en ,andere rechten" BERNITZ, U., o.c., biz; 6).
(3) Zie rn.ijn rechtsvergelijkende studie ,De misleidende reclame", T.P.R., 1976, biz.
573 e.v.

4I4

Deze commissie werd belast met de bestudering vanuit consumentenhoek van de verspreiding, de taken en de effecten van de reclame.
De werkzaamheden van deze commissie gaven eerder reeds aanleiding
tot de rapporten ,Reklam I" (1) (belasting van de reclame), ,Reklam
II" (2) (beschrijving en analyse), ,Reklam III" (3) (televisiereclame),
,Reklam IV" (4). In 1974 (5) kwam het rapport V over ,informatie in
de reclame' tot stand. Een van de uitgangspunten van de Zweedse
opvattingen over consumentenbescherming is dat de consument over
de nodige relevante informatie moet beschikken om een rationale
consumptiebeslissing te kunnen maken. De Staat, die, zoals hoger
aangestipt, het tot een van haar taken rekent de positie van de consument te helpen verdedigen, opteerde aanvankelijk voor (onpartijdige,
van staatswege verstrekte) consumentenvoorlichting. De ervaring
zou evenwel hebben uitgewezen dat de doorsnee consument met
dergelijke informatie moeilijk te bereiken is en dat de voorlichtingsactiviteiten, zo zij op grote schaal moeten worden verricht, zeer
energieopslorpend en dus duur uitvallen. Daarom stelde de commissie voor in de wetgeving een informatieplicht voor adverteerders
in te bouwen. Deze aanbeveling werd door de regering en later door
de rijksdag gevolgd.
Volgens ,BERNITZ U. (6) betekent de invoering van deze informatieplicht een (radikale) ommezwaai in de Zweedse politiek t.a.v. de
reclame : men zou aldus de tot nu toe steeds aangehouden opvatting
verlaten hebben volgens dewelke er een natuurlijke contradictie zou
bestaan tussen reclame en voorlichting van de consument (7). In de
plaats daarvan wil men de nu wel erkende informatieve functie van de
reclame verder uitbouwen. Persoonlijk zie ik in deze optie geen koerswijziging, maar ook geen accentuering van de vroeger gevoerde politiek. Zij is gewoon complementair. Dat men van een wettelijk opgelegde
verplichting tot verstrekking van informatie door de adverteerders
- wat ook bij ons reeds gebeurt via de verplichtingen tot eenheidsprijs
en hoeveelheidsaanduiding - een gunstig effect verwacht hoeft nog
niet te betekenen dat men daarom de informatieve functie van de
reclame hoog schat. Reclame is immers die ,informatie" die met ver(1) SOU, 1972: 6,
(2) sou, 1972: 7·
(3) sou, 1973: 10.
(4) SOU, 1973; I I.
(5) SOU, 1974: 23, met Frans en Engels resume.
(6) o.c., biz. 8, Dit bleek oak de opvatting te zijn van de door mij ondervraagde personen,

a.m. de heer S. TENGELIN, die voorzitter was van de commissie.
(7) (aangehouden) opvatting waarnaar ik zelf oak tendeer: zie T.P.R., 1976, biz. 573 e.v.

koopsoogmerk wordt verstrekt. Die informatie die een onderneming op
bevel van de marktrechtbank in zijn reclame zal inlassen - beter :
bij zijn reclame zal voegen of i.p.v. zijn reclame zal verspreiden- of
de informatieverstrekking waar hij zich, via zijn beroepsorganisatie,
toe verbonden heeft in onderhandelingen met de KV (1), omdat het
alternatief een optreden in rechte van de KO tot het bekomen van een
rechterlijk bevel zou zijn, komt, naar ik aanneem, tach ook als zodanig
(2) niet meer in aanmerking voor toetsing aan de reglementering van de
reclame (de MFL).
Het geloof in de informatieve functie van de reclame komt m.i.
veeleer tot uitdrukking in het reeds in de MFL van 1970 voorkomende
verbod van misleidende reclame. Dat de commissie tiberhaupt tot
de aanbeveling kwam een wettelijke informatieplicht in de reclame
in te voeren, was mede het gevolg van de negatieve ervaring op dit
stuk met de ,oude" MFL van I 970. Oe KO had nl. vruchteloos
gepoogd van de MD te bekomen dat hij aan sigarettenfabrikanten de
verplichting zou opleggen op sigarettenverpakkingen een waarschuwing aan te brengen i. v .m. de nadelige gevolgen van het roken voor de
gezondheid (3).
23. Het verbod wordt, zoals de andere krachtens de MFL opgelegde
injuncties, met geldboete gesanctioneerd en kan, in zaken van geringere betekenis, indien de onderneming er zich niet tegen verzet, ook
door de KO worden opgelegd. Wat niet in de wet staat, maar even
belangrijk is (4) is dat vragen van informatieverstrekking in de eerste
plaats door onderhandelingen tussen KV en de betrokken beroepsorganisaties moeten worden opgelost. De richtlijnen die uit deze onderhandelingen resulteren zijn niet bindend maar zijn wel nuttige aanduidingen over de wetstoepassing van de KO.
BERNITZ (5) verwacht dat de nieuwe algemene informatieplichtclausule
voornamelijk op twee terreinen zal worden aangewend : eensdeels
als grondvorm voor het uitwerken van meer algemene richtlijnen i.v.m.
informatie in de marketing (bvb. eigenschappen en prijs van een

(I) Zie hierover volgend randnummer.
(2) De inkleding eventueel wei, maar dat is dan precies ook reclame.
(3) MD, I973, nr. 6 (zie Engelse samenvatting op biz. 472 van Marknadsdomstolens avgiirande I971-I973). Vergelijk de Belgische wet 3 april I975, artikel I: verplichting op elk pakje
sigaretten in lettertype minimum corpus 8, te vermelden in de drie landstalen, .,sigaretten
roken kan uw gezondheid schaden". Zie ook Zweeds wetsvoorstel I976/76: 49·
(4) En wei uit de voorbereidende werken valt af te lezen (het geciteerde commissie-rapport
en de Memorie van Toelichting).
·
(5) o.c., biz. I 1.

produkt), anderdeels om in te grijpen tegen bepaalde ondernemingen
die in hun reclame of andere verkoopacties nalaten bijzonder betekenisvolle gegevens te vermelden.
2.

produktveiligheid

24. De in en krachtens andere wetten (r) vastgestelde veiligheidsnormen voor bepaalde produkten worden aangevuld met een algemene
clausule. Paragraaf 4 MFL luidt (in eigen vertaling) :
,Biedt een ondernemer de consument voor persoonlijk gebruik een
produkt aan, dat op grond van zijn eigenschappen een bijzonder risico
inhoudt voor persoonlijke of zakenschade, dan kan de marktrechtbank
hem verbieden hiermee verder te gaan. Hetzelfde geldt voor produkten
die kennelijk ongeschikt zijn voor hun hoofdzakelijke functie. Het
verbod kan ook worden opgelegd aan een aangestelde van de ondernemer of aan elke andere persoon die voor rekening van de ondernemer optreedt".
Met de eerste zin uit deze paragraaf wordt in het Zweedse recht een
algemene semi-preventieve maatregel tegen onveilige of gevaarlijke
produkten ingebouwd. In het bestaande (2) en komende recht (3)
inzake produktenaansprakelijkheid in de lid-Staten van de EEG
daarentegen is tot nu toe enkel sprake van een globale compensatoire
aanpak: (ook foutloze) aansprakelijkheid voor door het op de markt
brengen van schadelijke produkten toegebrachte schade.
In feite kan men drie intensiteitsgraden van wettelijk ingrijpen ter
bescherming van consumenten tegen gevaarlijke (4) produkten onder. scheiden. Het voorstel van Europese Richtlijn (5) is een voorbeeld
van de maatregel van de meest bescheiden graad, zoals gezegd de

(r) Zoals de hoger geciteerde voedingsmiddelenwet en de wet betreffende voor de gezondheid en het milieu gevaarlijke produkten.
(2) Zie voor Belgie: BouRGOIGNIE, Th., Le traitement des produits defectueux en droit beige:
pratique et perspectives, U.C.L., Unite de Droit Economique, Leuven, maart 1976 (gestencild).
(3) Zie het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met
gebreken (door de Commissie op 9 september 1976 bij de Raad ingediend), Bull. E.G.,
suppl. rr/76.
(4) De bescherming tegen gevaar!ijke (onveilige) produkten is zoals men weet, maar een
aspect van de problematiek der produktenaansprakelijkheid. Produktenaansprakelijkheid kan ook resulteren uit onvoldoende of verkeerde informatie over het produkt - wat
in Zweden kan worden opgevangen via § 3 MFL - of uit een fabricage- of controlefout
i.v.m. een bepaald exemplaar (de klassiek geworden driedeling: conceptiefout, instructiefout, fabricage- of controlefout.).
(5) Zie voetnoot r biz. 413.

compensatie van ingetreden schade. De net geciteerde Zweedse
wetsbepaling is een maatregel van de ,tweede graad", preventie van
verdere schade (aan andere consumenten) (1) maar ook van ,eerste"
schade, indien de conceptiefout (2) ontdekt en het schaderisico bewezen wordt v66r het intreden van schade waarvan juridisch bewezen
is dat die het gevolg is van de ontdekte fout. Maatregelen van de
,derde" graad, m.n. echte preventieve maatregelen, zoals controle
van produkten, althans van stalen, tijdens het produktieproces,
door toetsing aan wettelijke veiligheidsnormen komen zowel in Zweden
als bij ons voor in de warenwetgeving, geneesmiddelenwet, enz. . ..
Deze maatregelen missen (uiteraard) wel de globaliteit van de eerder
genoemde maatregelen van de eerste en tweede graad.
Voorbeelden van wat men met§ 4 MFL heeft willen bestrijken geeft
BERNITZ (3) : skibindingen die onvoldoende bescherming bieden,
onveilige kinderautostoelen (schaderisico voor leven en gezondheid),
afwasautomaat met ondoeltreffende overstromingsprotectie (schaderisico aan goederen).
3· Ondoelmatige produkten

25. De tweede zin van § 4 MFL breidt het hierboven beschreven
verhod uit tot,produkten die kennelijk ongeschikt zijn voor het doel
waarvoor ze hoofdzakelijk bestemd zijn". Verwacht wordt (4)dat deze
eerder controversiele bepaling zeer discreet zal worden toegepast :
men wil met het consumentenbeleid immers blijven binnen het kader
van een ondernemingsgewijze produktie. Via door KV op de ondernemingen uitgeoefende druk hoopt men wel primordiale consumentenwensen i.v.m. produktontwikkeling door te drukken, maar het
laatste woord over het wat en het hoe van de produktie moet principieel
bij de ondernemingen (5) blijven. Paragraaf 4, 2° zin MFL heeft slechts
een marginale betekenis, temeer daar de wetgever van mening was
dat de meerderheid der problemen die zich i.v.m. de ondoelmatigheid
van produkten stellen via aangepaste publiciteitsvoorschriften kunnen

(I) ,Preventieve" werking die oak wei zai uitgaan van een veroordeiing tot schadevergoeding i.v.m. reeds ingetreden schade.
(z) De Zweedse bepaling ziet enkel op dit soort fouten, niet op fabricage, controie- of
instructiefouten, m.a.w. op het schaderisico dat vastzit aan de constructie of vormgeving
van het produkt. Tegen instructie, controie- en fabricagefouten biedt de consumentenkoopwet (zie hager) compensatoire bescherming.
(3) O.c., biz. IS.
(4) BERNITZ, o.c., biz. I9-2I; de gesprekken die ik had.
(5) In Zweden niet meer heiemaai synoniem met kapitaai, sinds de recente hervormingen
inzake medebeheer van de werknemers.

worden opgelost. Wat men met deze bepaling wil weren zijn produkten
waarvan objectief is komen vast te staan dat ze voor hun eigenlijke
gebruiksfunctie helemaal of in sterke mate ongeschikt zijn. Veel
voorbeelden kan men niet noemen : bekend (uit de praktijk van de
KO (I) zijn: de manueel te bedienen wasmachine en de vaatwasautomaat waarvan de spoelarmen in beweging werden gebracht door
de druk van het leidingwater, twee uitvindingen met zeer paver wasresultaat.

B.

RECLAME EN WAARDIGHEID VAN DE PERSOON

26. Bij besluit I3 mei I966 werd door de toenmalige minister van
justitie een commissie belast met het voorbereiden van een versterkte
personenrechtelijke bescherming van de integriteit. Het ,integritetsskydskommitten" kwam in .I970 klaar met een deelrapport over afluistering (2) en in I974 met een over fotografie en integriteit (3)'
Op I september I 976 kwam het rapport ,Reklam och integritet'.
(reclame en integriteit) (4) klaar.
Het rapport ,Reklam och integritet" betreft de bescherming die de
burger moet worden geboden tegen het gebruik dat in de reclame zou
worden gemaakt van zijn portret of naam zonder dat hij hiertoe zijn
toestemming heeft gegeven (5). Vermits in het Zweeds recht morele
schadevergoeding en vergoeding van lucrum cessans enkel mogelijk is
bij schade die ontstaan is uit eeri. misdrijf, stelt de commissie in haar
rapport voor dat het gebruik zonder toestemming van andermans
naam of beeld in de reclame strafbaar moet worden gesteld. Deze
aanbeveling werd in drie wetsvoorstellen verwoord : een eerste tot
wijziging van het strafwetboek ( 6): strafbaarstelling van commerciele
reclame waarin onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het beeld
(r) Het zijn oak deze voorbeelden die aanleiding hebben gegeven tot wettelijk ingrijpen.
Vermeld bij BERNITZ, o.c., biz. 2r.
(2) SOU, I970: 47·
( 3) sou, r 9 74 : 8s.
(4) SOU, I976: 48, met Engelse samenvatting.
(5) Voor de stand van het Belgische recht terzake, zie BAX, M., Kroniek van personenenfamilierecht, R. W., I976-r977, r623-r624: (nag) geen specifieke reglementering terzake,
wei mogelijkheid van vordering ex. artikei r382 B.W. en t.a.v. foto's (maar dit wordt betwist
wanneer de foto geen kunstzinnig karakter heeft) ex. artikel 20 Auteurswet 22 maart r886.
Zie oak artikel r, 2° wetsontwerp 8 april I976, Pari. Doc. Senaat, I975-I976, nr. 846/r
en eerder a! in het wetsvoorstel (Pierson) van 29 mei I974 (Pari. Doc. Senaat, B.Z. I974•
I9I/I, i.z. artikel 3, I 0 en 4°) en verder wetsvoorstel Vansteenkiste, 3 maart r976, Pari.
Doc. Kamer, I975-I976, nr. 8rr/r.
(6) Forslag till lag om andring i brottsbalken, SOU, I976: 48.

of de naam van een in leven zijnde persoon), een tweede tot wijziging
van de wet onrechtmatige daad (1), en een derde tot wijziging van de
wet 1960: 730 inzake het recht op fotografische afbeelding (2).

27. De hierboven beschreven reglementering situeert zich eigenlijk
buiten het consumentenrecht- niet de consument, maar de burger
wordt hiermee beschermd - maar maakt deel .uit van de globale
problematiek van reclame en eerbied voor de waardigheid van de
persoon. Een ander aspect van deze problematiek is de wijze waarop
de consument als persoon wordt benaderd (niet in maar) door de
reclame. Tot dit aspect reken ik a.m. de problematiek van het al dan
niet toelaten van TV -reclame (het indringen van de reclame in de
persoonlijke levenssfeer), de suggestieve (3) en subliminale (4) reclame
en zelfs het probleem van de bescherming van de consument als mens
tegen een reclame die het (volwassen) mens-zijn van de consument
vaak uit het oog verliest (5).
De benaderingswijze van de consument door de reclame wordt in
Zweden geviseerd door de algemene bepaling inzake onbehoorlijke
marketingpraktijken (nu § 2 MFL). De veroordelingen a.m. van bepaalde advertenties voor sigaretten enerzijds (6), en cosmetica en andere ,gezondheidsprodukten" (7) anderzijds (8) hebben- althans die
indruk krijgt men "'-'=. geleid tot een in vergelijking met Belgie (en
buurlanden) vrij sobere reclame-scene. Deze evolutie is mede te danken aan akkoorden tussen Systembolaget (9) en de beroepsvereniging
van brouwers, aan de ene kant en tussen KO en de sigarettenfabrikanten anderzijds. Het resultaat van deze akkoorden is a.m. dat de
betrokkenen zich sinds 1975 vrijwillig onthouden hebben nag reclame
te voeren voor sterk bier ( IO) respectievelijk nag van via bepaalde media
(film, post, openbare plaatsen, jeugd- en sportbladen) of met behulp

(I) Forslag til! lag om andring i skadestandslagen, SOU, 1976: 48.
(2) Forslag till lag om andring i lagen (1960: 730) om ratt till fotografisk bild, ibid.
(3) Zie STUYCK, J. De misleidende reclarne, o.c., nr. 4·
(4) Zie STUYCK, J. Agressieve Verkoopmethoden, biz. 691.
(5) Vooral van TV-reclame wordt vaak vastgesteld dat hij beledigend, infantiel, provocerend, smaakloos, ... is.
(6) Zie hierover mijn Agressieve Verkoopmethoden, biz. 754-755·
(7) ,Halsovardprodukten"; hieronder worden de produkten voor lichaamsverzorging
bedoeld die geen geneesmiddel in de zin van de geneesmiddelenwet zijn.
(8) Zie SvENSSON e.a., o.c., biz. 187 e.v.
(9) Het Zweedse Staatsalcoholbedrijf.
(xo) Bier van meer dan vijf graden. In Zweden so wie so·enkel in de winkels van ,Systembolaget" te koop en in een beperkt aantal vergunninghoudende ,restaurants" te nuttigen;
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van beelden tenzij van het rookgerief zelf) reclame te voeren voor
tabak (1).
28. Een derde aspect van de bescherming van de menselijke waardigheid tegenover de reclame - het eerste betrof de bescherming tegen
gebruikmaking in de reclame van elementen uit de persoonlijke levenssfeer van wie er buiten wenst gehouden te worden, het tweede de
zojuist genoemde bescherming als mens tegen benadering door de
reclame - was in 1976 zeer actueel in Zweden: ik zinspeel hier op
de problematiek van het in de reclame gehanteerde mensbeeld. Meer
bepaald werd daar, ook op juridisch vlak het (bij ons alsnog enkel
op andere terreinen besproken) probleem van discriminatie van de
vrouw in de reclame aan de orde gesteld.
In de herfst van 1974 stelde de KO een werkgroep (2) samen met de
opdracht de problemen van wat genoemd wordt ,seks-discriminatie"
in de reclame te bestuderen. In april 1975 bracht deze groep een rapport uit (3). Uitgangspunt voor het onderzoek van het probleem zijn de
Zweedse grondwet, de Universele verklaring van de rechten van de
mens (1948), de Europese Conventie voor de rechten van de mens,
het universeel verdrag inzake burger- en politieke rechten (1966)
en de V.N.-verklaring inzake de afschaffing van discriminatie van de
vrouw (1967). Al deze teksten spreken zich uit voor een gelijke behandeling van man en vrouw. Op verschillende vlakken wordt in
Zweden gestreefd naar een afschaffing van discriminatie op grond van
het geslacht. Wat de ongelijke behandeling van man en vrouw in de
reclame betreft, stelt de hoger genoemde werkgroep vast dat de
reclame in het algemeen tendeert naar een accentuering van traditionele opvattingen i.v.m. rolpatronen (de vrouw als huismoeder,
lustobject, enz .... ). Van deze traditionele opvattingen wordt aangenomen dat ze niet in overeenstemming zijn met het non-discriminatiebeginsel. Overigens schrijft een der grondbeginselen uit de reclamecodex van de internationale kamer van koophandel voor dat de reclame
,doit P.tre concue avec le sens qui convient de la responsabilite sociale
( ... )" (Franse 1973-versie). Volgens de werkgroep houdt deze grondverplichting in dat de reclame in overeenstemming zou zijn met de
heersende sociale waarderingen. Vervolgens geeft de werkgroep een
. aantal criteria aan die de algemene en vage niet-discriminatie norm

(r) SvENSSON e.a., o.c., biz. 2or.
(2) Met een vertegenwoordiger van de twee belangrijkste (politieke) vrouwenbewegingen,

een paar marktrechtspecialisten van de ondernemingen en enkele staffleden van KO.
(3) Promemoria om Konsdiskriminering i reklam, 1975, 04, ro.
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moeten concretiseren. Elk criterium wordt met een praktisch voorbeeld
geillustreerd. De criteria (of soorten discriminerende reclame)
worden in twee groepen ingedeeld :
I) de voorstellingen die onverenigbaar zijn met de eisen van de menselijke waardigheid en het principe van gelijke waarde en rechten van
alle mensen ongeacht hun geslacht (waaronder strijdigheid met het
principe van de gelijkheid der seksen in sociale, economische en culturele samenhang, de reclame die zich tot personen van de ene kunne
richt onder uitbuiting van de voorstelling van personen van de andere
kunne- de (naakte) vrouw als blikvanger -,de reclame waarin een
persoon (vrouw) wordt gelijkgesteld met een voorwerp (machine), de
reclame waarin de ene sekse (in een bepaald aspect) minder bekwaam
wordt voorgesteld als de andere);
2) reclame die de karaktertrekken, vaardigheden, uitzicht en sociale
rol in familieleven of werk in zwart-wit termen voorstelt.
Bij een confrontatie van haar opvattingen met het geldende Zweedse
recht, komt de werkgroep tot de slotsom dat § I (nu § 2) van de marketingpraktijkenwet, alhoewel op het eerste gezicht ook aanwendbaar
op discriminerende reclame (,onbehoorlijkheid" t.a.v. de consument),
het in feite niet is. Dit blijkt a.m. uit de memorie van toelichting (I)
bij het wetsontwerp. Hoe het ook zij, de werkgroep stelde vast dat,
vermits de MD zicn op dat moment;-nogniet over de toepasselijkheid
van § I MFL op seks~discriminatie in de reclame had moeten uitspreken, enige klaarheid terzake ten enemale ontbrak. Enige hoop
kon het arrest I973: 25 van de MD geven. Hier werd een reclame voor
lichaamstrainingsmateriaal ongeoorloofd geacht, mede op grand van
het feit dat het een beroep deed op gevoelens van menselijke minderwaardigheid. De connotatie met vrouwendiscriminatie ligt voor de
hand. Ondertussen is er wel klaarheid gekomen en de hoop de grand
ingeboord sinds door de MD op 3I maart I976 (2) een verzoek van
de KO om een seks-discriminerende reclame te verbieden afgewezen
werd.
De Zweedse alleenvertegenwoordiger van het in spuitbussen verhandelde smeermiddel voor auto's en elektrische toestellen (CRC
5· 56), adverteert in ,Dagens Nyheter" van 7 oktober I973 met een
(1) Voorbereidende werken hebben in het Zweedse recht een grotere waarde dan bij ons.
Zie voor Zweden: EEK, H., ]uridisk Kiillmaterial, 8e ed., Stockholm, 1973.
Over de voorzichtigheid waarmee parlementaire werken in het Belgisch (economisch)
recht bij de interpretatie van een wetsbepaling dienen aangewend, zie NEELS, L., en
STUYCK, J., Aanvechting van maximumprijsbesluiten die door hun overtreden verlieslatend
worden genoemd, Jura Falconis, 1974-1975, blz. 433-434·
(z) MD, 1976: 8; ook weergegeven in KO, 1976, zr.
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naakte vrouwenrug waarop de letters ,CRC'' gespoten staan, en
waaronder een afbeelding van de spuitbus met een begeleidende tekst
waaruit de gebruiksmogelijkheden (van het produkt) moesten blijken.
De gelijkstellen vrouw = auto/machine werd door de KO discriminerend (kleinerend) geacht voor het vrouwelijk geslacht. Steunend
op de uitspraak nr. 1973: 25 (hoger geciteerd) en op de door de hoger
genoemde werkgroep gereveleerde normen (zie vooral het onrechtmatigheidscriterium bestaande in de equatie mens-voorwerp en het
gebruik van een vrouw als blikvanger) vraagt de KO dat de MD
de gewraakte advertentie in strijd zou achten met de behoorlijkheidsnorm van § 2 (§ I -oud) MFL. Na de grondwettelijke bezwaren
(drukpersvrijheid) tegen de toetsing van een zuiver commerciele
boodschap aan een waarderingsnorm zoals de gelijkstelling van man en
vrouw te hebben van de hand gewezen, en de onverenigbaarheid van
de gewraakte publiciteit met genoemde norm te hebben onderschreven,
komt de MD echter tot het besluit dat de MFL niet toepasselijk is
en hij bijgevolg geen verbod kan uitspreken. De MFL, meer bepaald
§ 2, ziet immers enkel op de bescherming van consumenten en con~
currenten. Wat de KO i.e. nastreeft is niet de bescherming van de
vrouw als consument (of ondernemer) maar de bescherming van haar
integriteit als vrouw. De KO had de onbehoorlijkheid van de bestreden
advertentie eveneens gesteund op een- van het discriminatoir karakter losstaande - onzakelijkheid: er zou tussen het vrouwenbeeld en
het produkt of de tekst van de advertentie geen enkel zakelijk verband
bestaan. Met dit laatste is de MD het eens. Nochtans vindt de MD
het onredelijk het - ook door hem gehanteerde - zakelijkheidsvereiste zo hoog te stellen dat elke zodanige advertentie zou dienen verboden
te worden. Het gebrek aan zakelijk verband tussen een advertentieinhoud en het geadverteerde mag volgens de MD slechts tot een verbod van de advertentie leiden indien het van aard is de consumenten
te misleiden (bvb, het wekken van de indruk dat het roken van sigaretten fris en gezond is). Dit kon i.e. moeilijk beweerd worden.
Daarmee is de discussie verre van beeindigd. De Zweedse vereniging
voor marktrecht bvb. wijdde in oktober 1976 haar tweemaandelijkse
bijeenkomst aan het onderwerp.
Gezien de connexiteit van de problematiek met die van de bescherming
van de privacy lijkt het niet onwaarschijnlijk dat een oplossing gevonden wordt in de reglementering die men op laatstgenoemd terrein
overweegt in te voeren.
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C.

HET

DIENS1'CONTRACT

29. Over de voorgenomen reglementering van het dienstcontract
zal ik - en moet ik - heel kart zijn: op het moment waarop ik dit
onderzoek afsloot hestand nag maar alleen een voorstel van wetsontwerp uitgaande van de Commissie BERNITZ, de expertencommissie
die in opdracht van de regering belast werd met het onderzoek naar
maatregelen voor een betere bescherming van de consument in zijn
contractuele relatie tot dienstverstrekkers. Tach leek het mij nuttig
met enkele woorden de aandacht op dit voorstel te vestigen, omdat het
typisch is voor de hedendaagse evolutie van het consumentenrecht:
de bescherming van de consument niet enkel als koper van produkten
maar oak van diensten. Het voorstel betreft een consumentendienstwet (,Konsumenttjanstlag"). Het is gei:nspireerd door de bepalingen
van de consumentenkoopwet (hager besproken). Het voorstel is
ingedeeld in vijf hoofdstukken: I) inleidende bepalingen, 2) opdracht
en prijs, 3) wanprestatie vanwege de ondernemer, 4) wanprestatie
vanwege de consument, 5) bewaargeving. Dit voorstel (vooral bvb.
hoofdstuk 5) moet uiteraard gezien worden tegen de achtergrond van
het Zweedse civielrecht, wat in het bestek van deze bijdrage uiteraard
niet kan. Voor Belgische juristen lijkt het mij echter interessant het
volgende te noteren :

I) indien de dienst niet op een vakkundige marrier en met zorg voor
het consumentenbelang wordt uitgevoerd is er sprake van een contractuele fout; de ondernemer heeft in dit verband trouwens de plicht
de consument een nutteloze dienst af te raden ;
2) bij contractuele fout van de ondernemer moet deze, indien mogelijk,
de fout herstellen ;
3) indien de herstelling onmogelijk is of niet binnen een redelijke
termijn is doorgevoerd heeft de consument het recht het contract te
verbreken;
4) de consument heeft het recht de gegeven opdracht te herroepen
zolang met de uitvoering van het werk niet is begonnen; is het werk
gedeeltelijk uitgevoerd dan mag de consument de opdracht herroepen
mits schadevergoeding die in geen geval hager mag zijn dan de totale
prijs die hij bij volledige uitvoering zou verschuldigd zijn; bij gebreke
aan een voorafgaande overeenkomst over de prijs, geldt de marktprijs ;
een bestek met ,ongeveer-prijs" zonder voorbehoud mag nooit
worden overschreden ;
5) tenzij anders is overeengekomen ontstaat de betalingsplicht slechts
na de beeindiging van het werk ;

6) de ondernemer mag door gebruikmaking van de exceptio non
adempleti contractus, bij (niet-betaling door de consument binnep de
overeengekomen termijn), het werk slechts schorsen inzoverre daardoor geen risico voor beduidende schade of verlies voor de consument
ontstaat.

D.

CoNSUMENTENKREDIETOVEREENKOMSTEN

30. Hoger werd gewag gemaakt van de oude afbetalingskoopwet
van 1915. Deze wetgeving is dringend aan hervorming toe. Momenteel
buigt de Zweedse regering zich over de vrij verstrekkende voorstellen
voor een nieuw consumenten kredietwet (1). De nieuwe reglementering
zou een veel ruimer toepassingsgebied hebben dan de oude (van 1915)
door niet enkel betrekking te hebben op de klassieke verkoop op
afbetaling en zijn financiering, maar op alle vormen van consumptief
krediet, inclusief kredietkaarten (2). Om ontduiking te voorkomen zou
oak de langlopende huurovereenkomst gereglementeerd worden (3).
Bij de Belgische jurist zullen de ontworpen bepalingen inzake schriftelijke contractssluiting, volledige informatie over de kredietkost,
maximum financier~ngsquotum (voorgesteld wordt 75%, m.a.w.
een minimum aanbetaling van 25%), een maximum afbetalingsduur
(24 maanden) niet vreemd overkomen: de wetgeving kent dezelfde
bepalingen sinds 1957 (4). Wel origineel zijn de bepalingen over de
versterking van de positie van de koper t.a.v. de kredietverschaffer
(a.m. volledige inroepbaarheid van excepties die hij tegenover de verkoper heeft), de bepaling dat clausules van eigendomsvoorbehoud
enkel mogen gestipuleerd worden t.a.v. door de regering aangeduide
goederen (5) en de beperking tot bepaalde gevallen van het recht van
de kredietverschaffer de houder van een kredietkaart aansprakelijk

(1) Konsumentkreditlag, SOU, 1975: 63, verslag van de speciale commissie, met samenvatting in het Engels.
.
(z) ·Oak het Belgische voorontwerp van wet .. tot reg~ling van de verbruikerskredietovereen-'
komsten" breidt het toepassingsgebied van de huidige wet afbetalingsovereenkomsten 1957
uit tot kredietkaarten en huur van roerende goederen.
(3) Zie vorige voetnoot.
(4) Zie over de betekenis hiervan voor de bescherming van de consument mijn Agressieve
- Verkoopmethoden, biz. 336 e.v.
(5) Gedacht wordt enkel voor zeer dure goederen dergelijke clausules toe te staan (minimum
± zoo.ooo Bfrs) (BERNITZ, U., Scandinavian Studies in Law, 1976, biz. 19, en RabelsZ,
1976, 6ro.). De Commissie was imrners van mening dat in het algemeen van eigendomsvoorbehoudsclausules gebruik wordt gemaakt om de koper tot regelmatige afbetalingen
te dwingen, terwijl de verkoper in feite heel weinig echt belang heeft bij de terugname.

te stellen voor de betaling van een debet dat is ontstaan n.a.v. het
gebruik van de kaart door een derde.

HooFDSTUK

IV

STOF TOT NADENKEN VOOR DE BELGISCHE WETGEVER
31. Op 23 februari 1977 werd bij de Kamer een wetsontwerp tot
regeling van de verbruikskredietovereenkomsten ingediend (1).
Bij de kameroritbinding van maart 1977 was de tekst van een voor~
antwerp van een wet tot wijziging van de wet betreffende de handelspraktijken (2) op het niveau van het departement van economische
zaken klaargekomen.
Op 8 april 1977 werd de nieuwe wet betreffende de bescherming van
de gezondheid van de verbruikers op het stuk van andere produkten
in het Staatsblad bekendgemaakt. De drie genoemde wetgevende
initiatieven beogen in de nabije toekomst de relatief zwakke positie van
de Belgische consument te verbeteren. Het wetsontwerp verbruikskredietovereenkomsten en de nieuwe voedingsmiddelenwet zijn
,zuivere" consumentenwetten. De nieuwe wet :P.andelspraktijken zal
- indiennetvoorontwerpwetwordt-- net als de-oude,- een-gemengde
middenstands- consumentenwet worden. Maar, terwijl de oude wet
handelspraktijken qua conceptie en toepassing ongetwijfeld vooral
een wet van middenstandbescherming was, draagt het nieuwe wetsantwerp veel merkbaarder de sporen van het ondertussen volop tot
ontwikkeling gekomen consumentisme: het accent ligt nu duidelijk
op consumentenbescherming. Of daar bij de toepassing ook nog wat
van te merken zal zijn, is uiteraard niet met zekerheid te voorspellen;
Ik wil hieronder echter wel proberen aan te tonen op welke punten
voor een hervorming van het Belgisch materiele en formele recht
inzake handelspraktijken, lessen kunnen worden getrokken uit de
Zweedse oplossingen. Ik zal daarbij niet nalaten aan te stippen welke
verbeteringen het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet
handelspraktijken 1971 terzake reeds inhouden. Meteen wordt hier

(1) Kamer, 1976-77, nr. I 102/I, met advies van de Raad van State.
(2) Dit wetsontwerp werd opgesteld nadat de Raad voor het Verbruik geconsulteerd werd
nopens ,principes die kunnen weerhouden worden voor de hervorming van de wet op de
handelspraktijken van 14 juli 1971". De Raad bracht op vrijwel aile punten een verdeeld
advies uit.

afgezien van een om verscheidene redenen vrijwel onmogelijk te
maken vergelijking tussen (actuele ontwikkelingen iri) Belgisch en
Zweeds consumentenrecht (I). Veel nuttiger lijkt het mij aan te tonen
op welke punten de Belgische aanpak op het beperkte domein der
handelspraktijken kan worden verbeterd door confrontatie met het
op dit domein originele en successvollere Zweedse recht. Wat het
andere belangrijke domein betreft, waarop zich in beide landen recente
ontwikkelingen voordoen, m.n. dit van het consumptie- of consumentenkrediet, is er, na lectuur van de respectieve ontwerpen, onvoldoende
reden om aan te nemen dat het Belgische recht van het Zweedse veel
zou kunnen leren (2).
32· Op volgende punten kunnen voor verbetering van de marktpositie en de contractuele positie van de consument uit de hager
beschreven verworvenheden van het Zweedse consumentenrecht lessen
worden getrokken.
I) Het bestaan van een algemene fatsoensnorm die, zoals §2 Zweedse
Marketingpraktijkenwet I975 (vroeger §I Marketingpraktijkenwet
I970), niet enkel inbreuken op de eerlijke handelsgebruiken verbiedt
(zoals artikel54 WHP), maar elk ondernemersgedrag dat onbehoorlijk
is t.a.v. de consument (3).
2) Het invoeren van een consumentendienst, door de overheid in
het leven geroepen en gefinancierd, die een verregaande autonomie
bezit t.o.v. het overheidsgezag, volledig onafhankelijk is t.a.v. het

(1) De Zweedse aanpak van problemen zoals de relatie informatie-reclame, het in de reclame gehanteerde mensbeeld, reclame voor schadelijke produkten, suggestieve reclame,
reclame en recht op privacy, die deels ook buiten het bestek van beide met mekaar te vergelijken wetten liggen, kan verder inspirerend werken bij het invullen van het nieuwe artikel
54bis (waarover hieronder), in de mate waarin het een echte verbruikersbescherming mogelijk maakt (zie ook infra).
(z) Reeds de oude wet 9 juli 1957, gewijzigd in 1970 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering, gaat op bepaalde punten vrij ver (verplicht geschreven contract,
prijsvoorlichting, minimum voorschot, maximumafbetalingsduur, sancties, inschrijvingsplicht, afkoelingsperiode, verbod van wissels bij persoonlijke lening - zie mijn Agressieve
Verkoopmethoden, biz. 341 e.v.). Het nieuwe antwerp komt tegemoet aan een paar belangrijke
punten van kritiek op deze wet : verruiming van toepassingsgebied tot aile vormen van
consumentenkrediet (inclusief leasing en kredietkaarten), absoluut verbod van wissels en
orderbriefjes. Bovendien bevat het antwerp enkele interessante vernieuwingen : verbod
de uitvoering van het contract te koppelen aan een ander contract, de mogelijkheid voor
de werknemer bij ziekte of werkloosheid opschorting van de afbetaling te bekomen, de
reglementering van de werkzaamheden van tussenpersonen.
(3) Het voorontwerp wil, naast artikel 54 dat blijft bestaan, een artikel 54bis invoeren dat
precies op het schaden van consumentenbelangen ziet. Dit artikel 54bis verbiedt evenwel
slechts met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden die genoemde belangen schaden of
trachten te schaden. Daarentegen verbiedt de Zweedse wet ook ,elk ander gedrag" dat
bedoelde belangen schaadt (zie hierover meer in mijn Agressieve Verkoopmethoden, biz.
751-765).

bedrijfsleven en eventueel mede bestuurd wordt door consumentenvertegenwoordigers. Deze dienst kan klachten van consumenten opvangen, met de bedrijfswereld onderhandelen met het oog op het
beslechten van geschillen en het sluiten van collectieve akkoorden.
De supplementaire invoering van een consumentenombudsman
(typisch Scandinavische instelling die misschien niet zo eenvoudig over
te nemen is) lijkt daarbij niet strikt nodig. Wellicht kan het vorderingsrecht van de Minister van Economische Zaken worden gehandhaafd.
Het verdient dan wel aanbeveling de op te richten consumentendienst
een meer dan louter adviserende bevoegdheid inzake het instellen van
die vordering te geven. In een later stadium kan er worden aan gedacht
het vorderingsrecht aan het hoofd van deze dienst te geven.
3) Het onderzoeken van de mogelijkheden consumentengeschillen
(contractuele kwesties) via arbitrage (door de overheid erkend) op
te lassen (cfr. Allmana Reklamationsnamden").
4) Een activering van de voorlichting van de consument over zijn
rechten inzake handelspraktijken door hogergenoemde consumentendienst en door lokale diensten.
5) Het maken van een link tussen marktordeningsrecht en contractenrecht, zodat de individuele consument die het slachtoffer wordt van een
verboden marktgedrag, alsnog de kans krijgt het in overtreding van een
marktordeningsnorm gesloten contract te beeindigen. In het voorontwerp wordt een dergelijk recht op vernietiging van het contract
enkel voorzien t.a.v. verboden onereuze bedingen en colportage.
Contractssluiting onder invloed van misleidende mededelingen zou
enkel recht geven op een vordering tot prijsvermindering.
6) Tenslotte is het invoeren van een goedkope, snelle en eenvoudige
procedure voor consumentenvorderingen (cfr. de Zweedse wet van
I juli 1971 betreffende een vereenvoudigde procedure inzake vorderingen van geringe waarde) een absolute noodzaak opdat consumentenklachten oak justitieel aan hun trekken zouden kunnen komen. Het
voorontwerp gaat in die richting door, althans voor de vordering
tot prijsvermindering bij misleidende reclame, de vordering tot nietigverklaring van onereuze standaardbedingen en de vordering tot schadvergoeding weg~ns schade (door de consument) opgelopen t.a.v.
een inbreuk op de wet handelspraktijken, de procedurevoorschriften
over te nemen uit artikel 7 van de wet van IO april 1975 betreffende
de huurprijzen van woningen. Verplichte verzoeningsprocedure voor
de vrederechter. Een akkoord tussen partijen ter verzoening is uitvoerbaar. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan kan de vrederechter dadelijk uitspraak doen, tenzij de verweerder uitstel vraagt.
In dat geval worden partijen bij gerechtsbrief opgeroepen.

Tot besluit: een consumentgeorienteerde verbeteri.ng van het Belgische
recht inzake handelspraktijken kan slechts het gevolg zijn van een ·
nauwgezet onderzoek van de gebreken van de oude regeling. Originele
oplossingen uit vreemde rechtsstelsels, zoals het Zweedse, kunnen
nooit meer dan hier partieel toe bijdragen.

SOMMAIRE
LE DROIT SUEDOIS DE LA CONSOMMATION

Le presep.t article a ete ecrit a la suite d'un sejour d'etude de quinze jours a la
faculte de droit de Stockholm en octobre 1976. Le but de l'etude est de brosser
un aperc;:u de quelques problemes actuels du droit suedois de la consommation.
Des reformes recentes d'importance font qu'un nouvel inventaire de ce droit,
succedant a une riche moisson de publications un peu plus anciennes sur le
sujet, presente a nouveau un net interet. Dans les reformes projetees du droit
belge de la consommation - et 1' on songe principalement a la modification de la
loi du 14 juillet 1971 concernant les pratiques du commerce -, les solutions
originales et jusqu'a present plutot reussies du droit suedois peuvent servir de
source d'inspiration.
Au depart de l'idee que, chez nous, le ,droit de la consommation" demeure
par trap souvent lettre morte a defaut d'un cadre institutionnel efficace, l'auteur
accorde surtout attention ala structure et a l'action d'institutions suedoises telles
que l'Ombudsman des consommateurs, le ,Konsumentverket" (Administration
Nationale des Politiques de Consommation) et 1' ,Allmana Reklamationsnamden"
(Office National des Reclamations).
Parmi les reformes recentes se rangent les nouvelles dispositions inserees en
1975 dans la loi de 1970 sur les pratiques de marketing, et les projets de loi concernant les contrats de services et le credit aux consommateurs. Une evolution
s'accomplit actuellement aussi dans les discussions en matiere de publicite et
vie privee et de discriminations au detriment des femmes.
Les nouvelles dispositions de la loi sur les pratiques du commerce peuverit se
resumer comme suit. L'Ombudsman des consommateurs peut obliger une entreprise a inserer dans ses publicites des informations a considerer comme particulierement importantes du point de vue des consommateurs. Le tribunal des
consommateurs peut, a la requete de l'Ombudsman des consommateurs, interdire a une entreprise de continuer a offrir des produits presentant des risques
particuliers de dommages pour les personnes ou pour les biens. Enfin, une entreprise peut se voir interdire, de la meme maniere, d'offrir un produit dont il s'est
avere qu'il est manifestement impropre au but qui lui est essentiellement assigne.
Lars d'une modification de la loi belge sur les pratiques du commerce, notre
legislateur pourra sans doute tirer profit des acquis ci-apres du droit suedois en
matiere de pratiques du commerce:

1) une norme generale de bienseance interdisant a toute entreprise toute conduite
malseante vis-a-vis des consommateurs;
2) une service des consommateurs relevant du droit public et independant de
!'administration;
3) un arbitrage en matiere de conflits avec des consommateurs;
4) une promotion de I' information aux consommateurs;
5) un ensemble de possibilites d'actions civiles;
6) une procedure de ,small claims".

SUMMARY
CoNSUMER LAW IN swEDEN

This article was written on the occasion of an academic visit lasting two weeks
to the Law Faculty of Stockholm in October 1976. This survey is intended as an
overview of some problems of topical interest of consumer law in Sweden.
There have of late been some important reforms, which have once again made it
ari interesting exercise to taRe stock of this law, following the rich harvest ofslightly
outdated publications on this subject. When contemplating reforms of Belgian
consumer law- the law of 14 July 1971 on commercial practices being a case
in point, the solutions put forward in Sweden, which have an original flavour
to them and have to date been fairly successful, may constitute a source of inspiration.
On the assumption that ,consumer law" in this country has all too often remained
unused failing an effective institutional context, this essay will devote its attention
mainly to the structure and functioning of such Swedish institutions as the
consumer ombudsman, the Allmana Reklamationsnamden (Swedish Public
Complaints Board) and Konsumentverket (National Swedish Board for Consumer Policies).
Recent reforms include the new 1975 provisions which have been introduced
into the 1970 Marketing Practices Act; and the draft laws on contracts of services
and consumer credit. There have also been some recent developments in the
controversy on the questions of advertising and privacy on the one hand, discrimination against women in advertising on the other.
The new provisions in the Law on Marketing Practices may be summarized as
follows: the consumer ombudsman may compel undertakings to include in any
advertising on their behalf some information which is deemed to be particularly
significant from the point of view of the consumer. When a claim has been filed
before it by the Consumer Ombudsman, the Market Court may order a company
to stop supplying goods which have proved to be blatantly unsuitable for the purpose for which it had been intended in the first place.
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Should an amendment be brought about in the Belgian Law on Commercial
Practices, the Belgian legislator will very probably benefit from the results yielded
by Swedish Commercial Practices Law:
1) a general code of conduct which prohibits any managerial tactics which are
unfair on the consumer ;
2) a public consumer service which is independent from the authorities;
3) arbitration proceedings in consumer lawsuits;
4) stimulating consumer information;
5) a series of civil law proceedings;
6) small cairns proceedings.

ZUSAMMENFASSUNG
8CHWEDISCHES KONSUMENTENRECHT

Vorstehen der Artikel wurde anlasslich einer vierzehntagigen Studienaufenthalt
an der Stockholmer Rechtsfakultat im Oktober 1976 geschrieben. Diese Arbeit
beabsichtigt tiber einige aktuelle Probleme des schwedischen Konsumentenrechtes eine Obersicht zu vermitteln. Wichtige neuere Reformen machten, nach
einer reichlichen Ernte etwas alterer Veroffentlichungen tiber dieses Thema,
ein neues Inventar dieses Rechtes wieder interessant. Bei den beabsichtigten
Reformen des belgischen Konsumentenrechtes - man denke vor allem an eine
Anderung des Gesetzes vom 14· Juli 1971 betreffs der Handelspraktiken di.irften die originellen und his jetzt recht erforgreichen schwedischen Losungen
inspirierend wirken.
Der Artikel geht von der Idee aus, class bei uns das Konsumentenrecht aus
Mangel an einem zweckmassigen institutionellen Kader allzu oft ein toter Buchstabe bleibt, und in dem Text findet vor allem die Struktur und Tatigkeit schwedischer Institutionen wie der Kosumentenombudsmann, ,Konsumentverket"
(ein Verbrauchersamt) und ,Allmana Reklamationsnamden" (eine nationale
Dienststelle fi.ir Beschwerden) starke Beachtung.
Zu den jtingsten Reformen gehoren die neuen Bestimmungen die 1975 in das
Gesetz von 1971 tiber die Marketingpraktiken eingeftigt wurde, und die Gesetzentwi.irfe tiber Dienstkontrakte und Konsumentenkredite. Aktuelle Entwicklungen ergeben zich ebenfalls in der Diskus8ion i.iber Werbung und Privacy und
i.iber Frauendiskriminierung in der Werbung.
Die neuen Bestimmungen in dem Gesetz i.iber Marketingpraktiken konnen wie
folgt zusammengefasst werden. Der Verbraucherombudsmann kann die Unternehmen dazu zwingen in ihre Werbung Auskunft hineinzufi.igen, der aus der
Sicht der Konsumenten eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Das
Marktgericht kann, auf Anforderung des Verbraucherombudsmannes, einem
Unternehmen das Verbot auferlegen ein Erzeugnis das ein besonderes Risiko
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fi.ir Personim- oder Sachschaden bietet; noch weiter auf den Markt zu bringen.
Zuletzt kann auf _dieselbe Weise einem Unternehmen das Verbot auferlegt
werden, ein Erzeugnis anzubieten, das sich als offenbar ungeeignet fi.ir das eigentlich beabsichtigte Ziel erwiesen hat.
Bei einer Anderung des belgischen Gesetzes iiber die Handelspraktiken, konnten
unserem Gesetzgeber folgende Errungenschaften des schwedischen Handelspraktikenrechtes niitzen :
1) eine allgemeine Anstandigl~eitsnorril, die jedes Unternehmerverhalten das
dem Verbraucher gegeniiber ungehorig ist, verbietet;
2) eine von den behorden unabhangige offentlich rechtliche Konsumentendienststelle;
3) eine Arbitrage in Sachen der Konsumentenstreitigkeiten;
4) eine Aktivierung der Konsumentenaufklarung;
5) eine Reihe ziviler Anforderungsmoglichkeiten;
6) ein ,Small-claims" Verfahren.
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