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(Verschenen in: NJB 2011/43, p. 2927) 

De consument wacht op antwoord 

T.F.E. Tjong Tjin Tai 

Hoogleraar privaatrecht 

Tilburg University 

 

Klagen kost geld, dat is het devies bij het voorgestelde nieuwe griffierechtenstelsel. 

Bij alle terechte kritiek daarop blijft onvermeld dat dit allang maatschappelijke 

praktijk is. Tegenwoordig lijkt de meerderheid der Nederlandse grote ondernemingen 

te verwachten dat klanten hun klachten over de dienstverlening aanmelden bij een 

telefoonnummer (helpdesk of klantenservice genaamd) waarvoor de klant bedragen 

van eurocenten tot euro’s per minuut in rekening worden gebracht. En opvallend 

genoeg nemen klanten hier ook genoegen mee: bezwaren zijn er alleen omdat de 

verdenking leeft dat de klant expres lang moet wachten opdat hij meer euro’s 

afdraagt.  

 We kunnen hier in zoverre in meegaan, dat klanten er ook baat bij kunnen 

hebben om onmiddellijk iemand te kunnen spreken en snel geholpen te worden, wat 

eenvoudiger en sneller kan werken dan het opstellen en versturen van een brief. 

Begrijpelijk is het ook als het gaat om verkrijgen van nuttige informatie, zoals hulp bij 

het gebruik van producten: uiteraard is het redelijk dat daarvoor betaald wordt. Iets 

anders is het als de klacht betrekking heeft op beweerdelijke wanprestatie. Immers de 

klant is verplicht om te klagen opdat hij zijn rechten niet verliest (art. 6:89 BW). Dan 

is het toch wel merkwaardig dat het bedrijf in feite verdient aan zijn eigen 

wanprestatie.  

 Hierbij komt dat bedrijven regelmatig hun best doen om zoveel mogelijk 

klanten in de fuik van de helpdesk of klachtenlijn te laten zwemmen. Het 

telefoonnummer wordt prominent in beeld gebracht op de website en overige 

verstrekte informatie, daarentegen wordt een adres voor schriftelijke communicatie of 

e-mail zorgvuldig verborgen of verstopt. Het telefoonnummer wordt daardoor de 

facto exclusief, behalve voor de vasthoudende partijen die het vestigingsadres bij de 

Kamer van Koophandel achterhalen (wat overigens niet helpt bij conglomeraten die 

niet duidelijk aangeven met welke rechtspersoon men te maken heeft). 

 Er wordt de laatste tijd zoveel gesproken over consumentenbescherming, maar 

over zo’n heel simpele feitelijke praktijk maakt kennelijk niemand zich druk. Toch is 
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dit wel iets problematischer dan het misschien lijkt. Ten eerste geldt nog steeds dat de 

veelal vereiste ingebrekestelling alleen schriftelijk mogelijk is (art. 6:82 BW). Aan die 

schriftelijkheidseis  kan tegenwoordig, naar valt aan te nemen, ook op elektronische 

wijze worden voldaan, echter een telefonische klacht voldoet niet. Ten tweede heeft 

telefonische communicatie het grote bezwaar dat het voor de klant nauwelijks te 

bewijzen is dat hij daadwerkelijk heeft geklaagd, en wat hij heeft gezegd. Ik vermoed 

dat er maar weinig mensen zijn die nauwkeurige telefoonnotities maken, terwijl de 

naam van de helpdeskmedewerker ook niet erg duidelijk wordt medegedeeld. 

Dat doet de vraag rijzen: mogen bedrijven wel zo handelen? Hoewel de 

Nederlandse wetgever wel de mogelijkheid heeft voorzien dat contractueel 

beperkingen worden aangelegd aan de vorm waarin verklaringen worden afgelegd 

(art. 3:37 BW), is niet uitgesloten dat een beperking tot telefonisch verkeer onredelijk 

bezwarend is. Art. 6:236 sub l en m BW lijken dit naar de letter niet te verbieden. Dat 

bedrijven bij mijn weten een dergelijke beperking niet daadwerkelijk in algemene 

voorwaarden opnemen, lijkt wel een aanwijzing dat zo’n beding vernietigbaar zou 

zijn. Belangrijker lijkt mij dat bedrijven die op Internet actief zijn of informatie 

aanbieden (en welke doen dat niet?) verplicht zijn een geografisch adres mede te 

delen (art. 3:15d lid 1 sub a BW, art. 7:46c lid 1 sub a en lid 2 sub a en c juncto 46i lid 

1 BW), naast een e-mail (art. 3:15d lid 1 sub b BW). Deze dwingenrechtelijke regels 

van Europese herkomst wijzen erop dat het de bedoeling is dat consumenten altijd via 

post of e-mail met een bedrijf kunnen communiceren. Een beperking tot verplichte 

telefonische communicatie verdraagt zich daar niet mee. 

Resterend probleem blijft dat veel bedrijven feitelijk niet voldoen aan 

voornoemde verplichting, alhoewel dat een economisch delict is (art. 1, sub 4, WED). 

De Consumentenautoriteit heeft andere prioriteiten dan hier achteraan te gaan. Denk 

niet dat het alleen om louche ondernemingen gaat. Leuke oefening voor de student: 

tracht voor de twintig grootste Nederlandse ondernemingen het postadres te 

achterhalen via de website.  

Consumentenbescherming zou op andere wijze kunnen worden verktegen. 

Aangezien het niet vermelden van een adres een delict is, is dat zonder meer 

onrechtmatig, terwijl de consument ook daadwerkelijk daardoor wordt benadeeld. 

Mocht de consument hierdoor in zijn bewijspositie worden benadeeld dan wel op 

(bel)kosten worden gejaagd, lijkt er aanleiding de onderneming te veroordelen 

compensatie te bieden. Ingeval moet worden bewezen dat aan de klachtplicht is 
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voldaan, zou de bemoeilijking van bewijslast wellicht moeten worden toegerekend 

aan het bedrijf en om die reden de bewijslast wellicht omgekeerd. Overigens kan men 

hier tegenin brengen dat de vasthoudende consument via de Kamer van Koophandel 

een vestigingsadres kan achterhalen. 

Het is een klein punt, maar het maakt uit: een consumentenrecht op 

eenvoudige en bewijsbare communicatie dient effectief te zijn, en niet door onwillige 

bedrijven gefrustreerd te worden. We moeten voorkomen dat de 

consumentenbescherming in de wacht wordt gezet. 


