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Samenvatting 

Dit besluit ziet op gedragingen van Keukencentrum Mandemakers B.V. In 2015 en 2016 maakte 
Mandemakers gebruik van zogenaamde orderovereenkomsten bij verkoopgesprekken op beurzen. In 
deze orderovereenkomsten werden door Mandemakers afspraken over kortingen en soms cadeaus 
vastgelegd. Daarnaast werden de wensen van de consument voor een keuken op hoofdlijnen in de 
orderovereenkomst opgenomen. Mandemakers liet consumenten deze orderovereenkomst 
ondertekenen. Het was de bedoeling dat de desbetreffende consumenten binnen twee jaar een keuken 
met de afgesproken korting kwamen uitzoeken in een van de winkels van Mandemakers. 

Omdat de orderovereenkomsten lijken op een koopovereenkomst kon de consument achteraf de indruk 
krijgen dat hij zich gebonden had aan de koop van een keuken bij Mandemakers. Maar de consument 
was daar niet toe gehouden. De consument kon volgens Mandemakers zonder meer afzien van het 
kopen van een keuken. De ACM vindt daarom dat het gebruik van de orderovereenkomsten een 
misleidende handelspraktijk is. Het verrichten van misleidende handelspraktijken is verboden. 

De ACM vindt voor deze misleidende handelspraktijk een boete van 250.000 euro passend. Deze boete 
wordt verhoogd met 50% tot 375.000 euro omdat Mandemakers het onderzoek van de ACM belemmerd 
heeft. 
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1 Verloop van de procedure 

1. Op 12 november 2018 heeft de ACM een rapport (hierna: het onderzoeksrapport)1 als bedoeld in 
artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgemaakt tegen Keukencentrum 
Mandemakers B.V. (hierna: Mandemakers). Op 21 november 2018 en 28 januari 2019 heeft de 
ACM inzage gegeven in het rapportdossier door de toezending daarvan aan de gemachtigde van 
Mandemakers.2 

2. Bij brief van 25 januari 2019 heeft Mandemakers aanvullende stukken aan de ACM toegezonden.3 

3. Op 7 februari 2019 heeft de ACM een hoorzitting gehouden. Op de hoorzitting is Mandemakers, 
vertegenwoordigd door haar directeur, verschenen. Zij heeft zich laten bijstaan door haar 
gemachtigde. Mandemakers heeft mondeling haar zienswijze naar voren gebracht. Van de 
hoorzitting is een verslag gemaakt. Het verslag is op 5 april 2019 aan de gemachtigde van 
Mandemakers gezonden. De gemachtigde van Mandemakers heeft bij brief van 26 april 2019 
opmerkingen over het verslag van de hoorzitting gemaakt.4 

2 Betrokken partijen 

4. Keukencentrum Mandemakers B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 18046959, is statutair 
gevestigd te Kaatsheuvel. De activiteiten van Keukencentrum Mandemakers bestaan uit het 
exploiteren van een keuken- en tegelcentrum. Holding Keukencentrum Mandemakers B.V. is enig 
aandeelhouder en bestuurder van Keukencentrum Mandemakers B.V. 

3 Onderzoeksrapport 

5. In het onderzoeksrapport wordt vastgesteld dat Mandemakers op de 50+ Beurs in 2015 en op de 
VT Wonen Beurs in 2015 en 2016 bij verkoopgesprekken met consumenten formulieren heeft 
gebruikt die door Mandemakers werden aangeduid als orderovereenkomsten. Het was de bedoeling 
dat nadat deze orderovereenkomsten door de verkoper en de consument werden ingevuld en 
ondertekend, een afspraak werd gemaakt om naar een winkel van Mandemakers te gaan. Bij die 
afspraak werd de keuken verder uitgewerkt. In het onderzoeksrapport wordt uiteengezet dat de 
orderovereenkomsten kenmerken hebben van een overeenkomst, onder andere doordat op 
meerdere plaatsen in de tekst het woord “koopovereenkomst” werd vermeld en een 
annuleringsregeling was opgenomen. In het onderzoeksrapport wordt vastgesteld dat er echter door 
de ondertekening van de orderovereenkomst (nog) geen overeenkomst tussen Mandemakers en de 
consument tot stand kwam. 

6. De conclusie van het onderzoeksrapport luidt dat het gebruik van de orderovereenkomsten een 
misleidende handelspraktijk of een oneerlijke handelspraktijk is. Mandemakers heeft daarom artikel 
8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) juncto artikel 6:193c, eerste lid, onder 

 
1 Dossierstuk 77, ACM/UIT/501453,12 november 2018, Rapport Mandemakers.  
2 ACM/UIT/502362, 21 november 2018, Toezenden dossier en ACM/UIT/506219, 28 januari 2019, Nogmaals toezenden 

dossier.  
3 ACM/IN/427326, 25 januari 2019, Afschrift gedingstuk(ken). 
4 ACM/IN/432709, 26 april 2019, Reactie op verslag hoorzitting. 
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c, van het Burgerlijk Wetboek (BW) of artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193b, tweede lid, aanhef en 
onder a, BW overtreden. 

7. Uit het onderzoeksrapport blijkt verder dat Mandemakers het onderzoek van de ACM heeft 
belemmerd door geen gehoor te geven aan vorderingen van toezichthouders van de ACM om 
[VERTROUWELIJK], medewerker van Mandemakers (hierna: de medewerker), inlichtingen te laten 
verstrekken. 

4 Zienswijze Mandemakers 

4.1 Zienswijze over het onderzoek 

8. Mandemakers heeft in haar zienswijze gesteld dat de ACM artikel 6 EVRM en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden. Mandemakers stelt daarover concreet het 
volgende. 

9. Volgens Mandemakers heeft de ACM tijdens gesprekken tussen haar directeur en de ACM 
toezeggingen aan Mandemakers ontfutseld. Daarnaast voert Mandemakers aan dat het onderzoek 
van de ACM een fishing expedition was. Volgens Mandemakers weigerde de ACM concreet te 
maken wat de verdenking tegen haar was en wat het doel van het onderzoek was. 

10. Verder stelt Mandemakers dat de ACM tijdens het verhoor van de directeur overmatige druk op hem 
heeft uitgeoefend. Zij verwijt de toezichthouders dat de directeur niet goed is geïnformeerd over de 
aard en het doel van het gesprek dat eigenlijk een verhoor was. Daarnaast waren volgens 
Mandemakers de vragen bij het verhoor moeilijk te begrijpen voor de directeur omdat zij juridisch en 
wetenschappelijk van aard waren. 

11. Over het vorderen van inlichtingen van de medewerker stelt Mandemakers dat zij niet verplicht is 
om daaraan mee te werken. Daarnaast meent Mandemakers dat de vordering van inlichtingen van 
de medewerker niet evenredig is. 

4.2 Zienswijze over de misleidende/oneerlijke handelspraktijk 

12. Mandemakers betwist dat zij een misleidende dan wel een oneerlijke handelspraktijk heeft verricht. 
Zij heeft geen consumenten misleid omdat de consument goed werd voorgelicht in het 
verkoopgesprek voorafgaand aan de ondertekening. Mandemakers heeft uiteengezet dat in de 
orderovereenkomst op hoofdlijnen de wensen van de consument worden vastgelegd met daarnaast 
een korting of beursaanbieding en dat de afspraak is dat de consument later naar de winkel komt 
om de keuken verder uit te werken.5 Zij wijst erop dat dat niet betekent dat helemaal geen 
overeenkomst tot stand kwam. De inhoud van die overeenkomst verschilt per individueel geval en 
wordt niet alleen bepaald door wat op de formulieren staat, maar ook door wat partijen over en weer 
hebben besproken voor en na de ondertekening van de orderovereenkomst.6 Volgens 

 
5 ACM/IN/427978, 7 februari 2019, Pleitnota algemeen deel, randnummer 34. 
6 In dit verband wijst Mandemakers op de Haviltex-jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 4 september 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BI6319). Uit die jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de 
verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden 
beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de 
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Mandemakers heeft de ACM ten onrechte nagelaten om onderzoek te doen naar wat voor en na de 
ondertekening van de orderovereenkomsten is besproken. De ACM heeft ook ten onrechte niet in 
haar beoordeling betrokken dat de consument na ondertekening van een orderovereenkomst niet 
gehouden was om ook echt naar de winkel te komen. Er zijn nooit annuleringskosten in rekening 
gebracht bij consumenten die op een beurs een orderovereenkomst ondertekenden en vervolgens 
afzagen van de aankoop van een keuken. 

13. Mandemakers voert verder aan dat in het onderzoeksrapport niet bewezen wordt dat de gemiddelde 
consument een besluit over een overeenkomst heeft genomen, dat hij anders niet genomen had. In 
dat verband wijst zij er ook op dat de ACM ten onrechte niet is uitgegaan van de gemiddelde 
consument zoals deze in vaste rechtspraak wordt gedefinieerd.7 

14. Ook van handelen in strijd met de professionele toewijding is geen sprake volgens Mandemakers. 
Zij betwist de beschrijving in het onderzoeksrapport van de gebruiken in de keukenbranche. Zo 
wordt er daar aan voorbijgegaan dat het reserveren van keukens in de keukenbranche juist heel 
gebruikelijk is. 

5 Bevoegdheid van de ACM 

15. De ACM is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van artikel 8.8 Whc (artikel 2.2 Whc en 
bijlage a bij de Whc). Dit artikel verbiedt handelaren om oneerlijke handelspraktijken als bedoeld in 
Afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 BW (artikel 6:193a tot en met 6:193j BW) te verrichten.  

16. Mandemakers is een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is 
daarmee handelaar. Een handelaar verricht een oneerlijke handelspraktijk als hij handelt in strijd 
met de vereisten van professionele toewijding en het vermogen van de gemiddelde consument om 
een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde 
consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had 
genomen (artikel 6:193b, tweede lid, BW). Daarnaast is een handelspraktijk in het bijzonder 
oneerlijk indien een handelaar een misleidende dan wel een agressieve handelspraktijk als bedoeld 
in artikel 6:193c tot en met artikel 6:193i BW verricht (artikel 6:193b, derde lid onder b, BW). 

17. De ACM kan handhavend optreden als sprake is van een inbreuk op de Whc (artikel 1.1, aanhef en 
onder f, Whc). Van een inbreuk wordt gesproken als het een overtreding van de Whc betreft die 
schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten. Indien de ACM 
van oordeel is dat er sprake is van een inbreuk, kan zij een last onder dwangsom en/of een 
bestuurlijke boete opleggen (artikel 2.9 Whc).Beoordeling – zienswijze over toezegging en 
onderzoek 

 
beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar 
mochten verwachten. 

7 De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, zoals geformuleerd in het arrest van 16 juli 
1998, Gut Springenheide, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369. 
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6 Beoordeling – zienswijze over het onderzoek 

6.1 Toezegging 

18. De ACM ziet niet in dat zij een toezegging aan Mandemakers heeft ontfutseld. In dat verband stelt 
de ACM voorop dat het reguliere toezeggingstraject is doorlopen zoals omschreven in artikel 12h, 
eerste lid, Iw. Dat wil zeggen dat Mandemakers zelf een aanvraag heeft gedaan voor het bindend 
verklaren van een toezegging. Verder wijst de ACM erop dat Mandemakers in haar zienswijze niet 
concreet heeft gemaakt hoe de ACM Mandemakers ertoe heeft bewogen om een 
toezeggingsaanvraag in te dienen. Daarnaast heeft zij ook niet aangegeven hoe zij daardoor zou 
zijn benadeeld in deze sanctieprocedure.  

19. De ACM merkt verder op dat zij beoordelingsvrijheid heeft bij een verzoek tot bindend verklaren van 
een toezegging. De ACM heeft het verzoek tot het bindend verklaren van de toezegging 
gemotiveerd afgewezen: de bindendverklaring van de toezegging was niet doelmatig onder meer 
gelet op de ernst van de gedragingen en omdat de toezegging minder vergaand was dan een 
eerder voorstel voor een toezegging van Mandemakers.8 Daarom ziet de ACM geen aanleiding tot 
heroverweging van de afwijzende beslissing over de toezegging. 

6.2 Horen van de directeur 

20. Het betoog dat er tijdens het verhoor op de directeur te veel druk zou zijn uitgeoefend slaagt niet. 
Uit de transcripties van het verhoor blijkt niet dat de directeur onder druk gezet is. Mandemakers 
heeft dit ook niet nader onderbouwd. Dat de directeur het verhoor als belastend heeft ervaren, 
betekent nog niet dat daarom al sprake is geweest van disproportionele druk. Ook de 
omstandigheid dat de gestelde vragen juridisch en wetenschappelijk van aard zouden zijn, maakt 
niet dat de toezichthouders disproportioneel gehandeld hebben. De ACM wijst er verder nog op dat 
de directeur zich bij het verhoor heeft laten bijstaan door twee advocaten. 

6.3 Fishing expedition 

21. Volgens Mandemakers heeft de ACM zich schuldig heeft gemaakt aan een fishing expedition en 
heeft de ACM voorafgaand aan het verhoor met de directeur niet duidelijk gemaakt wat de aard en 
de strekking van het gesprek zou zijn. De ACM verwerpt dit betoog. Gedurende het gehele 
onderzoek hebben de toezichthouders meerdere keren aan Mandemakers medegedeeld dat het 
onderzoek van de ACM zag op de verkooppraktijken van Mandemakers op beurzen in de periode 
2015-2017 en in hoeverre hierbij sprake was van een oneerlijke handelspraktijk.9 De gevorderde 
informatie en inlichtingen hadden hier ook betrekking op. Mandemakers kan zich er dan ook niet op 

 
8 Dossierstuk 16, ACM/UIT/121612 en ACM/UIT/174072, 28 september 2017, Besluit aanvraag bindend verklaren 

toezegging, ramdnummers 20 t/m 23.  
9 Zie hiervoor onder meer: Dossierstuk 3, ACM/UIT/012781, 31 maart 2017, Samenvatting gesprek; Dossierstuk 17, 

ACM/UIT/282898, 20 oktober 2017, Informatievordering I; Dossierstuk 20, ACM/UIT/329779, 14 november 2017, 
Herhaalde informatievordering I; Dossierstuk 24, ACM/UIT/460390, 16 februari 2018, Informatievordering II met 
aanvullende vragen; Dossierstuk 30, ACM/UIT/492527, 26 maart 2018, Vordering inlichtingen; Dossierstuk 32, 
ACM/UIT/492992, 6 april 2018, Herhaalde vordering inlichtingen, Dossierstuk 77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, 
Rapport Mandemakers. 
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beroepen dat het doel van het onderzoek niet aan haar was medegedeeld of niet voldoende 
concreet was.10 Ook de directeur was voorafgaand aan het verhoor op de hoogte van het doel van 
het onderzoek. 

6.4 Vordering van inlichtingen van de medewerker 

22. Bij brief van 12 maart 2018 hebben de toezichthouders (onder anderen) de medewerker van 
Mandemakers uitgenodigd voor een formeel gesprek over de handelspraktijken tijdens en na 
beurzen.11 Bij brief van 23 maart 2018 heeft [VERTROUWELIJK] Mandemakers, laten weten niet 
mee te zullen werken aan het horen van de medewerker.12 De toezichthouders hebben hun verzoek 
om de medewerker te spreken te krijgen meerdere keren herhaald en erop gewezen dat 
Mandemakers verplicht is om mee te werken.13 Mandemakers bleef echter bij haar weigering.14 

23. De ACM overweegt dat uit de artikelen 5:16 en 5:20 van de Awb volgt dat de ACM bevoegd is om 
van Mandemakers medewerking te verlangen met het oog op de vordering van inlichtingen van de 
medewerker. De ACM vindt hiervoor steun in de uitspraak de Rechtbank Rotterdam van 7 augustus 
2003 in de zaak Texaco. In die uitspraak wordt overwogen dat deze artikelen op zichzelf geen grond 
vormen voor de aanname van een beperking van de kring van personen tot wie een vordering tot 
medewerking in de vorm van het (laten) verstrekken van inlichtingen kan worden gericht.15. 

24. Verder overweegt de ACM dat – anders dan Mandemakers heeft betoogd – het vorderen van 
inlichtingen van de medewerker evenredig was. In dat verband wijst de ACM erop dat 
Mandemakers wist dat het onderzoek zich richtte op handelspraktijken van Mandemakers op 
beurzen in 2015, 2016 en 2017.16 De medewerker was op ten minste één van de beurzen in 2017 
werkzaam17 en hij had dus inlichtingen kunnen verstrekken over de handelwijze van Mandemakers 
op beurzen. 

25. Gelet op het voorgaande was Mandemakers gehouden medewerking te verlenen aan de vordering 
van inlichtingen van de medewerker. 

6.5 Conclusie 

26. De ACM concludeert dat hetgeen Mandemakers aanvoert over de toezegging en het onderzoek 
geen doel treft. Verder stelt de ACM vast dat Mandemakers het onderzoek heeft belemmerd door te 
weigeren gehoor te geven aan vorderingen van toezichthouders van de ACM om inlichtingen van de 
medewerker te kunnen vragen. 

 
10 Zie ook Dossierstuk 15, ACM/IN/094673, 11 september 2017, Zienswijze, waarin Mandemakers aandraagt dat de brief 

van de ACM d.d. 17 maart 2017 zag op de mogelijke oneerlijke handelspraktijk van Mandemakers in het kader van de 
actiereserveringen. 

11 Dossierstuk 26, ACM/UIT/484890, 12 maart 2018, Uitnodiging gesprekken. 
12 Dossierstuk 29, ACM/IN/414511, 23 maart 2018, Reactie op uitnodiging gesprekken. 
13 Dossierstuk 30, ACM/UIT/492527, 26 maart 2018, Vordering inlichtingen; Dossierstuk 33, ACM/IN/415140, 12 april 2018,  

Reactie op herhaalde vordering inlichtingen. 
14 Dossierstuk 31, ACM/IN/414640, 28 maart 2018, Reactie op vordering inlichtingen; Dossierstuk 34, ACM/UIT/493307, 17 

april 2018, Herhaalde vordering medewerking; en Dossierstuk 35, ACM/IN/415441.20 april 2018, Reactie op vordering 
medewerking. 

15 Rb Rotterdam, 7 augustus 2003, ECLI:NL:RBROT:2003:AI1062. 
16 Zie randnummer 21. 
17 ACM/IN/427976, 7 februari 2019, Pleitnota. 
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7 Beoordeling – overtreding misleidende handelspraktijk 

7.1 Feitencomplex 

27. De ACM neemt voor de beoordeling de volgende feiten en omstandigheden in aanmerking. 

7.1.1 Orderovereenkomsten / Formulieren 
28. Het is onbetwist dat Mandemakers gebruik maakte van formulieren, aangeduid als 

orderovereenkomsten. Deze orderovereenkomsten laten zich omschrijven als volgt.18 

Pagina 1 bevatte: 
 ruimte voor NAW-gegevens van de consument; 
 ruimte om een budgetbedrag in te vullen. Daarbij was de clausule opgenomen dat 

wijzigingen tegen meer- en minderprijzen mogelijk zijn, maar dat het nieuwe eindtotaal 
minimaal 75% van het aangegeven budget bedraagt. Hier was ook ruimte voor de 
“Handtekening klant voor akkoord opdracht en betalingsvoorwaarden”; 

 informatie over de betalingsvoorwaarden en een keuzemogelijkheid met betrekking tot 
de betaling van “het aankoopbedrag” en de clausule dat geen levering plaatsvindt als 
geen betaling is ontvangen; 

 informatie over de mogelijkheden om “de koopovereenkomst” verder uit te werken en 
ruimte om dag en tijdstip van de afspraak daarvoor in te vullen; 

 een keuzemogelijkheid voor het maken van een financieringsvoorbehoud waarbij de 
clausule is opgenomen dat de afnemer zich moet inspannen om eventueel door middel 
van krediet de overeenkomst te financieren; 

 de clausule dat de CBW-algemene voorwaarden (afgedrukt op de achterzijde van de 
desbetreffende pagina) deel uitmaken van “de koopovereenkomst”; 

 een annuleringsclausule die bepaalt dat “de koopovereenkomst” tegen betaling van 
annuleringskosten kan worden geannuleerd. 

Op pagina 2 kon de volgende tekst worden aangekruist en geparafeerd: 
“Ja, ik ben voor 100% zeker dat ik een nieuwe keuken bij Mandemakers wil kopen. Door middel 
van het tekenen van deze orderovereenkomst bestel ik nu alvast mijn keuken en maak ik 
gebruik van de geldende unieke verkoopactie. Ik ga akkoord met onderstaande aanbieding: 
[gevolgd door ruimte om de aanbieding weer te geven].” 

29. Vast staat dat verkopers van Mandemakers samen met consumenten deze orderovereenkomsten 
invulden. De mate van detail varieerde per geval, maar het ging in het algemeen om een keuken “op 
hoofdlijnen” waarvan de details in een vervolggesprek verder moesten worden uitgewerkt.19 Er werd 
een richtprijs genoemd en de op de beurs geldende kortingen en cadeaus werden op de 
orderovereenkomsten geschreven. Soms werden individuele afspraken over extra korting en 
cadeaus of over voorbehouden op de orderovereenkomsten geschreven. De orderovereenkomsten 
werden ondertekend en geparafeerd door de consument en door de verkopers. 

30. Mandemakers gebruikte de formulieren in de perioden van 17 tot en met 19 september 2015 (50 
Plus Beurs 2015), van 30 september tot en met 4 oktober 2015 (VT Wonen Beurs 2015) en van 27 
september tot en met 2 oktober 2016 (VT Wonen Beurs 2016). 

 
18 In bijlage 2 is een voorbeeld van een orderovereenkomst opgenomen. 
19 ACM/UIT/509230, 5 april 2019, Hoorzittingsverslag, pagina’s 10 – 14. 
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7.1.2 Verklaringen Mandemakers 
31. Mandemakers heeft verklaard dat op de beurs keukens werden verkocht en daarna in een 

vervolggesprek werden uitgewerkt of definitief gemaakt.20 Mandemakers heeft verder verklaard dat 
het in de keukenbranche niet ongebruikelijk is dat consumenten keukens reserveren en dat dat als 
voordeel heeft dat de consument dan kortingen kan vastleggen en later een keuken kan uitzoeken. 
Daarbij benadrukte zij dat de consument niet verplicht is om daarvan gebruik te maken.21 

32. Mandemakers heeft op vragen van de hoorcommissie geantwoord dat het afhangt per individueel 
geval welke verplichtingen de ondertekening van de formulieren voor de consument in het leven 
roept.22 

7.1.3 Werkinstructies 
33. In werkbeschrijvingen voor het personeel definieert Mandemakers de orderovereenkomst als “een 

door de klant ondertekende orderovereenkomst. Hierbij wordt een prijs overeengekomen tussen 
klant en verkoper tijdens de beurs. Deze wordt in een winkel uitgewerkt tot order. De klant tekent 
voor het feit dat de klant, binnen een periode van 2 jaar, een keuken zal afnemen, (let op, de 
keuken hoeft niet geleverd te zijn binnen 2 jaar.)”23  

34. Medewerkers werden geïnstrueerd om orderovereenkomsten in de administratie in te boeken als 
offerte met als “subcode” koopovereenkomst. 

7.1.4 CBW-voorwaarden 
35. Mandemakers hanteert de CBW-voorwaarden.24 In de CBW-voorwaarden is bepaald dat in een 

offerte de volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden wordt 
opgenomen. Daarnaast wordt de totale prijs vermeld en inzicht gegeven in de prijs van de 
materialen.25 

7.2 Beoordeling van de feiten 

7.2.1 Misleiding 
36. Vanwege de hiervoor in randnummer 28 beschreven inhoud en het uiterlijk van de door 

Mandemakers gebruikte orderovereenkomsten, is de ACM van oordeel dat deze 
orderovereenkomsten uiterlijke kenmerken hebben van een koopovereenkomst. Het bezigen van de 
termen “koopovereenkomst” en “aankoopbedrag” wijst daarop. De op de formulieren weergegeven 
betalingsvoorwaarden, het financieringsvoorbehoud, de annuleringsregeling en de van 
toepassingverklaring van de CBW-voorwaarden dragen ook bij aan de indruk dat het om een 
koopovereenkomst gaat. Dat geldt ook voor de ruimtes bestemd voor ondertekening en parafering 
van de formulieren door de klant. 

37. Vanwege de gelijkenissen tussen de orderovereenkomst en een koopovereenkomst, kan bij de 
gemiddelde consument de indruk ontstaan dat hij zich met de ondertekening jegens Mandemakers 
heeft gebonden tot het afnemen van een keuken tegen betaling van een geldsom. De consument 

 
20 Dossierstuk77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers,  randnummers 61 en 68. 
21 ACM/IN/427978, 7 februari 2019, Pleitnota algemeen deel, randnummer 54. 
22 ACM/UIT/509230, 5 april 2019, Hoorzittingsverslag, pagina’s 8 – 9. 
23 Dossierstuk 77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers, randnummer 72. 
24 Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Zie Bijlage 2, orderformulier, p. 29-31.  
25 Artikel 4, tweede lid, CBW-voorwaarden 2005. 
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was echter niet gebonden om een keuken af te nemen. Mandemakers heeft namelijk verklaard dat 
consumenten met het invullen en ondertekenen van de orderovereenkomsten een keuken 
reserveerden en een kortingsaanbieding vastlegden. De keuken kon later worden uitgezocht. 
Volgens Mandemakers was de consument niet verplicht om een keuken af te nemen. Deze 
verklaringen van Mandemakers zijn in lijn met haar stelling dat zij de op de orderovereenkomsten 
weergegeven 30% annuleringskosten niet in rekening bracht als de consument afzag van de 
aankoop van een keuken. 

38. De ACM stelt vast dat Mandemakers bij de consument met het gebruik en de ondertekening van de 
orderovereenkomsten de indruk heeft kunnen wekken dat de consument gebonden was aan het 
afnemen van een keuken, terwijl de consument daartoe niet gehouden was. Dit is misleidend. Het 
betoog van Mandemakers dat tijdens het verkoopgesprek aan de consument werd verteld dat hij 
nergens toe verplicht was, doet aan het misleidende karakter niet af. De consument kon immers bij 
nalezing van de orderovereenkomst nog steeds de indruk krijgen dat hij gebonden was aan de koop 
van een keuken bij Mandemakers. 

Tussenconclusie verstrekken van misleidende informatie 
39. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat Mandemakers misleidende dan wel onjuiste 

informatie heeft verstrekt die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, ten aanzien van 
de motieven van de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces. 

7.2.2 Transactietoets – besluit dat de consument anders niet genomen had 
40. Om de voornoemde verstrekking van de misleidende dan wel onjuiste informatie te kunnen 

kwalificeren als de misleidende handelspraktijk bedoeld in artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder 
c, BW, moet ook de voorwaarde zijn vervuld dat de gemiddelde consument door de misleidende 
informatie een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had 
genomen. Dit is de zogenoemde transactietoets. 

Het begrip “besluit over een overeenkomst” 
41. Met het begrip “besluit over een overeenkomst” wordt niet alleen bedoeld de beslissing van de 

gemiddelde consument om al dan niet een overeenkomst te sluiten. Dit volgt uit de uitspraak van 
het Hof van Justitie EU in de zaak Trento Sviluppo.26 Het Hof overweegt dat uit de bewoordingen 
van artikel 2, sub k, van richtlijn 2005/29 volgt dat het begrip besluit over een transactie ruim is 
gedefinieerd. Volgens die bepaling is een besluit over een transactie een door de consument 
genomen besluit over de vraag of en zo ja hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt. Het 
begrip “besluit over een overeenkomst” omvat dus niet alleen het besluit om een product al dan niet 
te kopen maar tevens het besluit dat daarmee rechtstreeks verband houdt, met name het besluit om 
de winkel binnen te gaan, aldus het Hof. 

42. In dit geval kan het gaan om het besluit van de gemiddelde consument om 1) vervolg te geven aan 
het gesprek op de beurs door naar de winkel te gaan, 2) af te zien van oriëntatie op een keuken bij 
een concurrent en 3) extra moeite te doen als hij geen vervolg geeft aan het gesprek op de beurs 
(bijvoorbeeld het annuleren van de vermeende aankoop van een keuken).  

Ad 1 – Vervolg geven aan het verkoopgesprek 
43. De ACM is van oordeel dat door de misleidende dan wel onjuiste informatie die Mandemakers aan 

de consument verstrekte door het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten, de gemiddelde 
consument besloten kan hebben om naar een vestiging van Mandemakers te gaan om een vervolg 

 
26 Arrest van 19 december 2013, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859, (Trento Sviluppo), rechtsoverweging 36. 
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te geven aan het verkoopgesprek op de beurs. Dit terwijl de gemiddelde consument mogelijk van 
een vervolggesprek van een keuken bij Mandemakers zou hebben afgezien als hij zich ervan 
bewust was geweest dat hij zich met de ondertekening van de orderovereenkomst tot niets 
verplichtte. 

Ad 2 – Afzien van (verder) oriënteren bij concurrenten 
44. Verder kan het ondertekenen van de orderovereenkomst de gemiddelde consument ertoe bewogen 

hebben om af te zien van (verdere) oriëntatie op de aankoop van een keuken bij concurrenten van 
Mandemakers. Dit terwijl de gemiddelde consument zich wel (ook) bij concurrenten had 
georiënteerd als hij niet in de veronderstelling was geweest dat hij zich al gebonden had aan de 
aankoop van een keuken bij Mandemakers. 

Ad 3 – Annuleren van de orderovereenkomst 
45. De gemiddelde consument heeft door het ondertekenen van de orderovereenkomst ten onrechte in 

de veronderstelling kunnen verkeren dat hij de (vermeende) koopovereenkomst moest annuleren 
om ervan af te komen. Hij heeft zich daarvoor onnodig moeite getroost en heeft mogelijk de 
overtuiging gehad dat hij annuleringskosten verschuldigd zou kunnen zijn. Dit kan het gedrag van 
de gemiddelde consument hebben beïnvloed. 

46. De ACM overweegt in dit verband dat de consument die een (koop)overeenkomst is aangegaan27 
zich in het algemeen aan die overeenkomst gebonden zal voelen en daarnaar zal handelen. 
Daarom zal de consument zich door de ondertekening van de orderovereenkomst gecommitteerd 
voelen, zal hij zich aan de gevolgen van de ondertekening gehouden voelen en zal hij daarnaar 
handelen. Mandemakers beoogt met het gebruik en het doen ondertekenen van de 
orderovereenkomsten kennelijk om dit commitment bij de consument op te wekken en in stand te 
houden.28 Daar komt bij dat in de orderovereenkomst een annuleringsregeling is opgenomen waarin 
wordt bepaald dat de afnemer bij annulering 30% van het aankoopbedrag verschuldigd is. Dat is 
voor de consument die denkt dat hij gebonden is aan de aankoop van een keuken bij 
Mandemakers, een extra reden om die (vermeende) koopovereenkomst na te komen.29 Hij zal 
immers willen voorkomen dat hij een aanzienlijk geldbedrag moet betalen zonder dat hij daar iets 
voor terugontvangt. 

De gemiddelde consument 
47. De ACM gaat hierna in op het betoog van Mandemakers dat in het onderzoeksrapport niet is 

uitgegaan van de gemiddelde consument. Het Hof van Justitie heeft de gemiddelde consument 
gedefinieerd als de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument.30 

48. Op de beurzen had Mandemakers aantrekkelijke beursaanbiedingen bestaande uit kortingen van 
tientallen procenten. Bij een grote aankoop als een keuken zou de consument zo doende vele 
honderden tot duizenden euro’s kunnen besparen. Consumenten zullen in het algemeen bereid 
gevonden worden om een formulier (zoals de orderovereenkomst) te ondertekenen waarmee zij een 
dergelijke aantrekkelijke (beurs)aanbieding kunnen zekerstellen. Dat geldt ook voor de gemiddeld 
geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. De ACM vindt daarvoor steun in de 

 
27 Of in de veronderstelling verkeert dat hij een (koop)overeenkomst is aangegaan. 
28 Omdat Mandemakers niet beoogde koopovereenkomsten af te sluiten, is het gebruik en het doen ondertekenen van 

documenten (hier: orderformulieren) die zijn vormgegeven als koopovereenkomsten verder zinledig. 
29 Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo 

bias. Journal of Economic perspectives, 5 (1), 193-206, p. 200. 
30 Arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, rechtsoverweging 31. 



Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/18/034159   

 
 

 

11/27 

omstandigheid dat tijdens de beurzen grote aantallen orderovereenkomsten zijn ingevuld en 
ondertekend door consumenten. 

49. De ACM overweegt verder dat deze gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende 
consument bij nalezing van de orderovereenkomst de indruk kan krijgen dat hij – ook al was hij zich 
daarvan bij de ondertekening niet bewust – de verplichting is aangegaan om een keuken af te 
nemen van Mandemakers. Daartoe wijst de ACM op de hiervoor in paragraaf 7.1.1 beschreven 
kenmerken waardoor de orderovereenkomst kan worden opgevat als koopovereenkomst. De 
gemiddelde consument die meent dat hij (reeds) gebonden is aan de aankoop van een keuken bij 
Mandemakers, zal zijn gedrag daarop aanpassen zoals hiervoor in randnummer 43 tot en met 46 
beschreven. 

50. De ACM heeft dan ook de juiste maatstaf – de gemiddelde consument – gehanteerd bij de 
beoordeling of door het gebruik en het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten, het gedrag 
van consumenten is beïnvloed. 

Tussenconclusie transactietoets 
51. Uit hetgeen de ACM in deze paragraaf 7.2 heeft overwogen, volgt dat de gemiddelde consument 

door het gebruik en de ondertekening van de orderovereenkomsten een besluit over een 
overeenkomst heeft genomen of heeft kunnen nemen, dat hij anders niet genomen had. Er is 
derhalve voldaan aan de transactietoets. 

7.3 Conclusie – overtreding misleidende handelspraktijk 

52. Gelet op de tussenconclusies, hiervoor in randnummer 39 en 51 concludeert de ACM dat 
Mandemakers misleidende dan wel onjuiste informatie heeft verstrekt die de gemiddelde consument 
misleidt of kan misleiden, ten aanzien van de motieven van de handelspraktijk en de aard van het 
verkoopproces. Door de misleiding kan de gemiddelde consument een besluit over een 
overeenkomst nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Dit is een misleidende 
handelspraktijk als bedoeld in artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW. 

53. In het onderzoeksrapport is geconcludeerd dat sprake is van een misleidende of een oneerlijke 
handelspraktijk.31 De ACM overweegt dat een misleidende handelspraktijk (een bijzondere vorm 
van) een oneerlijke handelspraktijk is.32 Nu de ACM hiervoor heeft vastgesteld dat de gedragingen 
van Mandemakers een misleidende handelspraktijk opleveren, is daarmee ook sprake van een 
oneerlijke handelspraktijk in artikel 6:193b, tweede lid, BW. 

54. De ACM merkt verder nog op dat het gebruik en het laten ondertekenen van de 
orderovereenkomsten om consumenten in de veronderstelling te laten verkeren dat zij gebonden 
waren om van Mandemakers een keuken af te nemen, in strijd is met de professionele toewijding. 
Van Mandemakers als professionele partij mag worden verwacht dat zij inziet dat het doen 
ondertekenen van de orderovereenkomsten bij consumenten de indruk kon wekken dat zij zich tot 
verdere gesprekken met Mandemakers of zelfs tot de aankoop van een keuken bij Mandemakers 
verplichtten. 

 

 
31 Zie dossierstuk 77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers, randnummer 189. 
32 Zie artikel 6:193b, derde lid, onder a, BW. 
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Overtreding van de Whc 
55. Artikel 8.8 Whc verbiedt handelaren oneerlijke handelspraktijken te verrichten. Mandemakers heeft 

derhalve artikel 8.8 Whc overtreden. Omdat het gebruik van de invulformulieren een bestendige 
praktijk was op de beurzen, kunnen door de overtreding collectieve belangen van consumenten 
worden geraakt en is sprake van een inbreuk als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder f, Whc.33 

8 Boete 

56. De ACM heeft hiervoor in paragraaf 7.3 vastgesteld dat Mandemakers artikel 8.8 Whc juncto artikel 
6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW heeft overtreden. De ACM kan op grond van artikel 2.9 en 
2.15 (oud) Whc34 aan Mandemakers voor deze overtreding een bestuurlijke boete opleggen die 
maximaal 450.000 euro per overtreding bedraagt.  

57. Bij het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete betrekt de ACM de verwijtbaarheid van 
de overtreder, de ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder de overtreding is 
gepleegd. Verder houdt de ACM rekening met de duur van de overtreding en neemt de ACM het 
evenredigheidsbeginsel in acht.35 De algemene doelstelling bij het vaststellen van de hoogte van de 
boete is dat deze in verhouding staat tot de gepleegde overtreding. Daarnaast hanteert de ACM het 
uitgangspunt dat de boete voldoende afschrikwekkend moet zijn voor zowel de overtreder als voor 
(potentiële) andere overtreders. 

58. De Boetebeleidsregel ACM 2014 bevat nadere regels voor de wijze waarop de ACM invulling geeft 
aan haar bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen. De ACM overweegt dat de 
Boetebeleidsregel ACM 2014 op 1 augustus 2014 in werking getreden is, dat zij gewijzigd is en dat 
de gewijzigde Boetebeleidsregel ACM 2014 op 1 juli 2016 in werking getreden is. 

59. Voor de beboeting van de overtreding van artikel 8.8 Whc zal de ACM de Boetebeleidsregel ACM 
2014 zoals deze gold bij aanvang van deze overtreding (oude Boetebeleidsregel 2014)36 
toepassen.37 

60. Op grond van de oude Boetebeleidsregel 2014 stelt de ACM een basisboete vast binnen de 
bandbreedte van de boetecategorie waarin de overtreden bepaling is ingedeeld.38 Bij de indeling in 
een bepaalde boetecategorie is aansluiting gezocht bij het belang dat wordt beschermd door de 
wettelijke bepaling, in relatie tot de wet waarvan deze deel uitmaakt. Naarmate aan dit belang een 
groter gewicht moet worden toegekend, is bij overtreding van de wettelijke bepaling die dit belang 
beschermt, een hogere boete gerechtvaardigd. 

 
33 Zie ook randnummer 17. 
34 Geldend ten tijde van de aanvang van de overtreding. Door inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot 

wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima 
ACM (Wet verhoging boetemaxima ACM) geldt per 1 juli 2016 een hoger boetemaximum. Op grond van het voor de Wet 
verhoging boetemaxima ACM geldende overgangsrecht (artikel XIV Wet verhoging boetemaxima ACM) moet de ACM 
voor overtredingen die zijn aangevangen voor inwerkingtreding van de Wet verhoging boetemaxima ACM, uitgaan van het 
direct voor inwerkingtreding van de Wet verhoging boetemaxima ACM geldende recht. 

35 Zie artikel 3:4, 5:41 en 5:46 Awb en artikel 2.2 van de Boetebeleidsregel ACM 2014. 
36 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112617, met betrekking tot het opleggen 

van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt (Boetebeleidsregel ACM 2014), geldend tot 1 juli 2016.  
37 Zie ook randnummer 56 en voetnoot 34 hiervoor. De ACM moet op grond van het overgangsrecht bij de Wet verhoging 

boetemaxima ACM het recht toepassen dat gold direct voor inwerkingtreding van Wet verhoging boetemaxima ACM. 
38 Artikel 2.7 van de oude Boetebeleidsregel 2014. 
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61. Na vaststelling van de basisboete beoordeelt de ACM of sprake is van boeteverhogende of 
boeteverlagende omstandigheden.39 Tot slot kan de ACM de draagkracht van de onderneming in 
acht nemen.40 

62. Artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW is in de oude Boetebeleidsregel 2014 ingedeeld in 
boetecategorie III. Dat betekent dat de ACM voor overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 
6:193c, eerste lid, onder c, BW een basisboete vaststelt tussen 100.000 euro en 300.000 euro. 

8.1 Mate van verwijtbaarheid  

63. Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van marktpartijen om zich te conformeren aan de 
geldende wet- en regelgeving. Als uitgangspunt geldt daarom dat Mandemakers zelf 
verantwoordelijk is voor het gebruiken van en het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten. 
Daarnaast zijn er geen feiten of omstandigheden bekend op grond waarvan moet worden 
vastgesteld dat Mandemakers voor de hiervoor genoemde periode niet of verminderd verwijtbaar 
heeft gehandeld. 

64. Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat de overtreding Mandemakers ten volle te verwijten 
is. 

8.2 Ernst van de overtreding 

65. Bij de bepaling van de ernst van de overtreding is allereerst relevant dat met de Whc en de 
bepalingen over oneerlijke handelspraktijken in het BW wordt beoogd een hoog niveau van 
consumentenbescherming te bewerkstelligen. Oneerlijke handelspraktijken kunnen grote schade 
toebrengen aan individuele consumenten, maar ook aan het consumentenvertrouwen in het 
algemeen. Consumenten kunnen het vertrouwen verliezen in branches, producten of 
verkoopkanalen. Zo kan het de bereidheid van consumenten om in te gaan op commerciële 
aanbiedingen doen afnemen, ook als het gaat om bedrijven die de wettelijke bepalingen wel 
naleven. Daarnaast kunnen consumenten in het geheel afzien van bepaalde aankopen of diensten. 
Bij oneerlijke handelspraktijken moet dan ook worden uitgegaan van boetes die in verhouding staan 
tot deze factoren. 

66. Het gebruik van de orderovereenkomsten door Mandemakers heeft consumenten op het verkeerde 
been kunnen zetten. Consumenten hebben na verkoopgesprekken op beurzen, vanwege de 
orderovereenkomst die zij ondertekenden, kunnen denken dat zij gebonden waren om een keuken 
af te nemen bij Mandemakers. De gelijkenissen van de orderovereenkomst met een 
koopovereenkomst en de clausule dat bij annulering 30% van het aankoopbedrag verschuldigd was, 
hebben daaraan bijgedragen. Daardoor zijn consumenten mogelijk beïnvloed in hun beslissing om 
aan het verkoopgesprek op de beurs een vervolg te geven. Het kan consumenten er ook 
(vooralsnog) van hebben weerhouden naar concurrenten van Mandemakers te gaan voor een 
verkoopgesprek. In het meest verstrekkende geval hebben zij kunnen besluiten een keuken bij 
Mandemakers aan te schaffen, terwijl zij dat anders niet gedaan hadden. Deze misleidende 
handelspraktijk brengt schade toe aan het consumentenvertrouwen en in het bijzonder aan het 
consumentenvertrouwen in de keukenbranche. 

 
39 Artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 van de oude Boetebeleidsregel 2014.  
40 Artikel 5:46, tweede lid, Awb. 
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67. De ACM weegt bij de beoordeling van de ernst mee dat een keuken een kostbare aankoop is die de 
consument niet vaak doet en die naar zijn aard complex is. Het is daarom in het bijzonder van 
belang dat de consument een weloverwogen keuze kan maken over de aanschaf van een keuken. 
De ACM neemt in haar oordeel ook mee dat Mandemakers met het gebruik van en het laten 
ondertekenen van de orderovereenkomsten welbewust consumenten heeft willen committeren. 
Verder is relevant dat Mandemakers zich door de misleidende handelspraktijk heeft kunnen 
bevoordelen ten opzichte van haar concurrenten. 

8.3 Vaststelling van de basisboete misleidende handelspraktijk 

68. Gelet op wat in paragraaf 8.1 en 8.2 is vastgesteld, concludeert de ACM dat voor de overtreding van 
artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW een basisboete van 250.000 
euro gepast is. 

8.4 Boeteverhogende of -verlagende omstandigheden 

69. Zoals is overwogen in randnummer 26, heeft Mandemakers ten onrechte geweigerd medewerking 
te verlenen aan de vordering van inlichtingen van de medewerker. Artikel 2.9, eerste lid, onder b, 
oude Boetebeleidsregel 2014, merkt de belemmering van het onderzoek van de ACM aan als een 
omstandigheid die een verhoging van de basisboete rechtvaardigt. 

70. Mandemakers heeft, ondanks meerdere verzoeken van de toezichthouders, steeds geweigerd om 
de gevraagde medewerking te verlenen en heeft zodoende willens en wetens het onderzoek 
belemmerd. De ACM overweegt dat toezichthouders hun taken alleen effectief vervullen wanneer zij 
beschikken over bevoegdheden die hen in staat stellen de hun opgedragen taak daadwerkelijk uit te 
oefenen. Om de toezichtsbevoegdheden daadwerkelijk te kunnen effectueren, dienen partijen 
gehoor te geven aan vorderingen van de toezichthouders. Zij zijn hiertoe ook wettelijk verplicht. 
Door geen gevolg te geven aan vorderingen van de toezichthouders van de ACM, heeft 
Mandemakers het onderzoek van de ACM niet alleen belemmerd, maar ook vertraagd. 

71. Gezien het voorgaande oordeelt de ACM dat het belemmeren van het onderzoek door 
Mandemakers aanleiding is om de basisboete met 50% te vermeerderen. Dit resulteert in een 
verhoging van de basisboete met 125.000 euro. 

72. Voor het overige zijn de ACM geen andere boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden 
bekend. 

8.5 Vaststellen van de boete 

73. Gelet op het vorenstaande acht de ACM een boete van 375.000 euro voor het verrichten van de 
misleidende handelspraktijk passend en evenredig. 
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9 Besluit 

De Autoriteit Consument en Markt:  
 
legt een boete op van 375.000 euro aan Keukencentrum Mandemakers B.V., statutair gevestigd te 
Kaatsheuvel, wegens overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, 
BW. 
 
Den Haag, 29 juli 2019 
 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
w.g. 
 
 
 
dr. F.J.H. Don 
bestuurslid 
 
 
 
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit 
Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw 
bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw 
bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 
beroep bij de bestuursrechter. 
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Bijlage 1 – Juridisch Kader 

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt 

 
Artikel 12h 

Onverminderd artikel 5:45 van de Algemene wet bestuursrecht vervalt de bevoegdheid van de Autoriteit 
Consument en Markt tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom aan een 
marktorganisatie, indien de Autoriteit Consument en Markt op aanvraag van die marktorganisatie besluit 
tot het bindend verklaren van een door die marktorganisatie gedane toezegging. 

 

Wet handhaving consumentenbescherming 

Artikel 1.1  

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  

f. inbreuk: elke overtreding van een wettelijke bepaling als bedoeld in de bijlage bij deze wet, 
welke schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten;  

 
Artikel 2.2  

De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, 
bedoeld in onderdeel a van de bijlage bij deze wet. Zij is niet bevoegd indien de inbreuk of 
intracommunautaire inbreuk betrekking heeft op een financiële dienst of activiteit. 

Artikel 2.9 

Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat een inbreuk of intracommunautaire inbreuk 
heeft plaatsgevonden, kan zij de overtreder opleggen: 

a. een last onder dwangsom; 

b. een bestuurlijke boete. 

Artikel 2.15 (oud) 

De bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.9 bedraagt ten hoogste € 450.000.41 

Artikel 8.8 

 
41 Dit is de tekst van het artikel zoals dat luidde tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2016 is de Wet verhoging boetemaxima ACM (Stb. 

2016, 22) in werking getreden. Deze wet wijzigt onder meer artikel 2.15 Whc. 
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Het is een handelaar als bedoeld in artikel 193a, eerste lid, onderdeel b, van Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten als bedoeld in Afdeling 3A van Titel 3 
van dat boek. 

Algemene wet bestuursrecht 

Artikel 5:13 

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de 
vervulling van zijn taak nodig is. 

Artikel 5:16 

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. 

Artikel 5:20 

1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle 
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden. 

Artikel 5:41 

Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan 
worden verweten. 

Artikel 5:46 

1. De wet bepaalt de bestuurlijke boete die wegens een bepaalde overtreding ten hoogste kan 
worden opgelegd. 

2. Tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt het 
bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze 
aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig rekening 
met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. 

Burgerlijk Wetboek 

Boek 6, artikel 193b 

1. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt: 

a.  in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en 

b. het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen 
merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een 
besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 

2. Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een handelaar: 

a. een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 
193g, of (…) 
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Boek 6, artikel 193c 

1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die 
de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie 
van de informatie, zoals ten aanzien van: 

c. de verplichtingen van de handelaar, de motieven voor de handelspraktijk en de aard 
van het verkoopproces, een verklaring of een symbool in verband met directe of 
indirecte sponsoring of erkenning van de handelaar of het product; 

Boetebeleidsregel ACM 2014 (oud) 

Artikel 2.2 

De hoogte van de basisboete wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval afgestemd op: 

a. de ernst van de overtreding, 

b. de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, en 

c. de duur van de overtreding. 

Artikel 2.7 

1. De ACM stelt de basisboete, in het geval dat aan een overtreder blijkens de wet een maximale 
boete van € 450.000 kan worden opgelegd, vast binnen de bandbreedtes van de volgende 
boetecategorieën: 

Categorie I Boetebandbreedte tussen € 0 en € 50.000 

Categorie II Boetebandbreedte tussen € 40.000 en € 150.000 

Categorie III Boetebandbreedte tussen € 100.000 en € 300.000 

Categorie IV Boetebandbreedte tussen € 150.000 en € 450.000 

4. In Bijlage 2 worden de bepalingen ter zake waarvan in geval van overtreding een bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd, ingedeeld in de daarbij aangewezen boetecategorie. 

Artikel 2.8 

1. Bij de vaststelling van de bestuurlijke boete beziet de ACM of sprake is van boeteverhogende of 
boeteverlagende omstandigheden. 

2. De ACM bepaalt in redelijkheid de mate waarin de betrokken omstandigheid leidt tot een 
verhoging of verlaging van de basisboete. 

Artikel 2.9  

1. Boeteverhogende omstandigheden zijn in ieder geval: 
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a. de omstandigheid dat de ACM of een andere bevoegde autoriteit, waaronder de Europese 

Commissie of een rechterlijke instantie, reeds eerder onherroepelijk een zelfde of een 
vergelijkbare door de overtreder begane overtreding heeft vastgesteld, 

b. de omstandigheid dat de overtreder het onderzoek van de ACM heeft belemmerd, 

c. de omstandigheid dat de overtreder tot de overtreding heeft aangezet of een leidinggevende rol 
heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan, 

d. de omstandigheid dat de overtreder gebruik heeft gemaakt van, of voorzien in, controle- of 
dwangmiddelen ter handhaving van de te beboeten gedraging. 

Artikel 2.10 

Boeteverlagende omstandigheden zijn in ieder geval: 

a. de omstandigheid dat de overtreder anders dan in het kader van de Beleidsregel clementie, 
verdergaande medewerking aan de ACM heeft verleend dan waartoe hij wettelijk gehouden 
was, 

b. de omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging degenen aan wie door de overtreding 
schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld. 
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 Bijlage 2 – Orderformulier 
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Bijlage 3 - Persbericht 

ACM beboet drie keukenbedrijven voor misleiding consumenten op beurzen  
 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens 
en Keukenconcurrent boetes van in totaal 1.000.000 euro opgelegd. De boetes zijn opgelegd voor 
het misleiden van consumenten tijdens de verkoop van keukens op beurzen tussen 2015 en 
2017. Het formulier dat Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent, 
consumenten lieten ondertekenen gaf ten onrechte de indruk dat consumenten verplicht waren 
een keuken te kopen. De boetes van Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent zijn 
verhoogd met 50% omdat zij het onderzoek van de ACM hebben belemmerd. 
 
Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Consumenten werden door de 
keukenbedrijven misleid. Daar treden we hard tegen op. Misleiding verstoort het vertrouwen in markten. 
En zonder vertrouwen draait de economie niet. Op de beurs ondertekenden de consumenten een 
formulier om in aanmerking te komen voor de speciale beurskorting. Het formulier wekte de suggestie 
dat zij ook verplicht waren een keuken te kopen terwijl dat helemaal niet hoefde.” 
 
Misleidende keukenverkoop op beurzen 
Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent zijn alle onderdeel van hetzelfde 
concern. Uit onderzoek van de ACM bleek dat zij tussen 2015 en 2017 op beurzen zoals de 50+ beurs, 
de VT Wonen-beurs en de Huishoudbeurs, consumenten misleidden tijdens de verkoop van keukens. 
Om in aanmerking te komen voor een speciale beurskorting moest de consument een formulier invullen 
en ondertekenen. Op het formulier konden consumenten aangeven in welke keuken zij interesse 
hadden. Dit formulier leek op een koopovereenkomst. Zo stond in het formulier dat het om een 
koopovereenkomst ging, werd er een prijs genoemd en werden er betalingsvoorwaarden vermeld. 
Daarnaast werden algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Er stond ook in dat de 
consument 30% moest betalen als hij afzag van de koop. Deze werkwijze is misleidend. Volgens de 
ACM was alles erop gericht om de consument de indruk te geven dat ze een keuken hadden gekocht, 
terwijl in werkelijkheid de consument tot niets verplicht was en het slechts om een niet bindend aanbod 
ging. 
 
Boetes 
Voor deze misleidende handelspraktijk krijgt Brugman een boete van 250.000 euro. Keukencentrum 
Mandemakers en Keukenconcurrent krijgen elk een boete van 375.000 euro. De boetes voor 
Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent zijn met 50% verhoogd omdat zij het onderzoek 
van de ACM hebben belemmerd. De ACM mocht van de bedrijven geen vragen stellen aan de 
beursmedewerkers van Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent over de verkooppraktijken 
op beurzen. Daarmee belemmerden de bedrijven het onderzoek. Iedereen, ook individuele werknemers 
van een bedrijf waarnaar onderzoek wordt gedaan, is verplicht mee te werken aan onderzoek van de 
ACM en vragen te beantwoorden. 
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	Keukencentrum Mandemakers B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 18046959, is statutair gevestigd te Kaatsheuvel. De activiteiten van Keukencentrum Mandemakers bestaan uit het exploiteren van een keuken- en tegelcentrum. Holding Keukencentrum Mandemakers B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Keukencentrum Mandemakers B.V. 


	3 Onderzoeksrapport 
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	5. 
	5. 
	In het onderzoeksrapport wordt vastgesteld dat Mandemakers op de 50+ Beurs in 2015 en op de VT Wonen Beurs in 2015 en 2016 bij verkoopgesprekken met consumenten formulieren heeft gebruikt die door Mandemakers werden aangeduid als orderovereenkomsten. Het was de bedoeling dat nadat deze orderovereenkomsten door de verkoper en de consument werden ingevuld en ondertekend, een afspraak werd gemaakt om naar een winkel van Mandemakers te gaan. Bij die afspraak werd de keuken verder uitgewerkt. In het onderzoeksra
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	De conclusie van het onderzoeksrapport luidt dat het gebruik van de orderovereenkomsten een misleidende handelspraktijk of een oneerlijke handelspraktijk is. Mandemakers heeft daarom artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) juncto artikel 6:193c, eerste lid, onder c, van het Burgerlijk Wetboek (BW) of artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193b, tweede lid, aanhef en onder a, BW overtreden. 
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	Mandemakers heeft in haar zienswijze gesteld dat de ACM artikel 6 EVRM en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden. Mandemakers stelt daarover concreet het volgende. 
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	Volgens Mandemakers heeft de ACM tijdens gesprekken tussen haar directeur en de ACM toezeggingen aan Mandemakers ontfutseld. Daarnaast voert Mandemakers aan dat het onderzoek van de ACM een fishing expedition was. Volgens Mandemakers weigerde de ACM concreet te maken wat de verdenking tegen haar was en wat het doel van het onderzoek was. 
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	Verder stelt Mandemakers dat de ACM tijdens het verhoor van de directeur overmatige druk op hem heeft uitgeoefend. Zij verwijt de toezichthouders dat de directeur niet goed is geïnformeerd over de aard en het doel van het gesprek dat eigenlijk een verhoor was. Daarnaast waren volgens Mandemakers de vragen bij het verhoor moeilijk te begrijpen voor de directeur omdat zij juridisch en wetenschappelijk van aard waren. 

	11. 
	11. 
	Over het vorderen van inlichtingen van de medewerker stelt Mandemakers dat zij niet verplicht is om daaraan mee te werken. Daarnaast meent Mandemakers dat de vordering van inlichtingen van de medewerker niet evenredig is. 
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	Mandemakers betwist dat zij een misleidende dan wel een oneerlijke handelspraktijk heeft verricht. Zij heeft geen consumenten misleid omdat de consument goed werd voorgelicht in het verkoopgesprek voorafgaand aan de ondertekening. Mandemakers heeft uiteengezet dat in de orderovereenkomst op hoofdlijnen de wensen van de consument worden vastgelegd met daarnaast een korting of beursaanbieding en dat de afspraak is dat de consument later naar de winkel komt om de keuken verder uit te werken.5 Zij wijst erop da
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	13. 
	13. 
	13. 
	Mandemakers voert verder aan dat in het onderzoeksrapport niet bewezen wordt dat de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst heeft genomen, dat hij anders niet genomen had. In dat verband wijst zij er ook op dat de ACM ten onrechte niet is uitgegaan van de gemiddelde consument zoals deze in vaste rechtspraak wordt gedefinieerd.7 

	14. 
	14. 
	Ook van handelen in strijd met de professionele toewijding is geen sprake volgens Mandemakers. Zij betwist de beschrijving in het onderzoeksrapport van de gebruiken in de keukenbranche. Zo wordt er daar aan voorbijgegaan dat het reserveren van keukens in de keukenbranche juist heel gebruikelijk is. 


	5 Bevoegdheid van de ACM 
	15. 
	15. 
	15. 
	De ACM is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van artikel 8.8 Whc (artikel 2.2 Whc en bijlage a bij de Whc). Dit artikel verbiedt handelaren om oneerlijke handelspraktijken als bedoeld in Afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 BW (artikel 6:193a tot en met 6:193j BW) te verrichten.  

	16. 
	16. 
	Mandemakers is een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is daarmee handelaar. Een handelaar verricht een oneerlijke handelspraktijk als hij handelt in strijd met de vereisten van professionele toewijding en het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen (artikel 6:193b, tweede lid, BW). Daarnaast 

	17. 
	17. 
	De ACM kan handhavend optreden als sprake is van een inbreuk op de Whc (artikel 1.1, aanhef en onder f, Whc). Van een inbreuk wordt gesproken als het een overtreding van de Whc betreft die schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten. Indien de ACM van oordeel is dat er sprake is van een inbreuk, kan zij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 2.9 Whc).Beoordeling – zienswijze over toezegging en onderzoek 


	beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 
	beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 
	7 De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, zoals geformuleerd in het arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369. 

	6 Beoordeling – zienswijze over het onderzoek 
	6.1 Toezegging 
	18. 
	18. 
	18. 
	De ACM ziet niet in dat zij een toezegging aan Mandemakers heeft ontfutseld. In dat verband stelt de ACM voorop dat het reguliere toezeggingstraject is doorlopen zoals omschreven in artikel 12h, eerste lid, Iw. Dat wil zeggen dat Mandemakers zelf een aanvraag heeft gedaan voor het bindend verklaren van een toezegging. Verder wijst de ACM erop dat Mandemakers in haar zienswijze niet concreet heeft gemaakt hoe de ACM Mandemakers ertoe heeft bewogen om een toezeggingsaanvraag in te dienen. Daarnaast heeft zij 

	19. 
	19. 
	De ACM merkt verder op dat zij beoordelingsvrijheid heeft bij een verzoek tot bindend verklaren van een toezegging. De ACM heeft het verzoek tot het bindend verklaren van de toezegging gemotiveerd afgewezen: de bindendverklaring van de toezegging was niet doelmatig onder meer gelet op de ernst van de gedragingen en omdat de toezegging minder vergaand was dan een eerder voorstel voor een toezegging van Mandemakers.8 Daarom ziet de ACM geen aanleiding tot heroverweging van de afwijzende beslissing over de toe


	6.2 Horen van de directeur 
	20. 
	20. 
	20. 
	Het betoog dat er tijdens het verhoor op de directeur te veel druk zou zijn uitgeoefend slaagt niet. Uit de transcripties van het verhoor blijkt niet dat de directeur onder druk gezet is. Mandemakers heeft dit ook niet nader onderbouwd. Dat de directeur het verhoor als belastend heeft ervaren, betekent nog niet dat daarom al sprake is geweest van disproportionele druk. Ook de omstandigheid dat de gestelde vragen juridisch en wetenschappelijk van aard zouden zijn, maakt niet dat de toezichthouders disproport


	6.3 Fishing expedition 
	21. 
	21. 
	21. 
	Volgens Mandemakers heeft de ACM zich schuldig heeft gemaakt aan een fishing expedition en heeft de ACM voorafgaand aan het verhoor met de directeur niet duidelijk gemaakt wat de aard en de strekking van het gesprek zou zijn. De ACM verwerpt dit betoog. Gedurende het gehele onderzoek hebben de toezichthouders meerdere keren aan Mandemakers medegedeeld dat het onderzoek van de ACM zag op de verkooppraktijken van Mandemakers op beurzen in de periode 2015-2017 en in hoeverre hierbij sprake was van een oneerlij


	8 Dossierstuk 16, ACM/UIT/121612 en ACM/UIT/174072, 28 september 2017, Besluit aanvraag bindend verklaren toezegging, ramdnummers 20 t/m 23.  
	8 Dossierstuk 16, ACM/UIT/121612 en ACM/UIT/174072, 28 september 2017, Besluit aanvraag bindend verklaren toezegging, ramdnummers 20 t/m 23.  
	9 Zie hiervoor onder meer: Dossierstuk 3, ACM/UIT/012781, 31 maart 2017, Samenvatting gesprek; Dossierstuk 17, ACM/UIT/282898, 20 oktober 2017, Informatievordering I; Dossierstuk 20, ACM/UIT/329779, 14 november 2017, Herhaalde informatievordering I; Dossierstuk 24, ACM/UIT/460390, 16 februari 2018, Informatievordering II met aanvullende vragen; Dossierstuk 30, ACM/UIT/492527, 26 maart 2018, Vordering inlichtingen; Dossierstuk 32, ACM/UIT/492992, 6 april 2018, Herhaalde vordering inlichtingen, Dossierstuk 77

	6.4 Vordering van inlichtingen van de medewerker 
	22. 
	22. 
	22. 
	Bij brief van 12 maart 2018 hebben de toezichthouders (onder anderen) de medewerker van Mandemakers uitgenodigd voor een formeel gesprek over de handelspraktijken tijdens en na beurzen.11 Bij brief van 23 maart 2018 heeft [VERTROUWELIJK] Mandemakers, laten weten niet mee te zullen werken aan het horen van de medewerker.12 De toezichthouders hebben hun verzoek om de medewerker te spreken te krijgen meerdere keren herhaald en erop gewezen dat Mandemakers verplicht is om mee te werken.13 Mandemakers bleef echt

	23. 
	23. 
	De ACM overweegt dat uit de artikelen 5:16 en 5:20 van de Awb volgt dat de ACM bevoegd is om van Mandemakers medewerking te verlangen met het oog op de vordering van inlichtingen van de medewerker. De ACM vindt hiervoor steun in de uitspraak de Rechtbank Rotterdam van 7 augustus 2003 in de zaak Texaco. In die uitspraak wordt overwogen dat deze artikelen op zichzelf geen grond vormen voor de aanname van een beperking van de kring van personen tot wie een vordering tot medewerking in de vorm van het (laten) v

	24. 
	24. 
	Verder overweegt de ACM dat – anders dan Mandemakers heeft betoogd – het vorderen van inlichtingen van de medewerker evenredig was. In dat verband wijst de ACM erop dat Mandemakers wist dat het onderzoek zich richtte op handelspraktijken van Mandemakers op beurzen in 2015, 2016 en 2017.16 De medewerker was op ten minste één van de beurzen in 2017 werkzaam17 en hij had dus inlichtingen kunnen verstrekken over de handelwijze van Mandemakers op beurzen. 

	25. 
	25. 
	Gelet op het voorgaande was Mandemakers gehouden medewerking te verlenen aan de vordering van inlichtingen van de medewerker. 


	6.5 Conclusie 
	26. 
	26. 
	26. 
	De ACM concludeert dat hetgeen Mandemakers aanvoert over de toezegging en het onderzoek geen doel treft. Verder stelt de ACM vast dat Mandemakers het onderzoek heeft belemmerd door te weigeren gehoor te geven aan vorderingen van toezichthouders van de ACM om inlichtingen van de medewerker te kunnen vragen. 


	10 Zie ook Dossierstuk 15, ACM/IN/094673, 11 september 2017, Zienswijze, waarin Mandemakers aandraagt dat de brief van de ACM d.d. 17 maart 2017 zag op de mogelijke oneerlijke handelspraktijk van Mandemakers in het kader van de actiereserveringen. 
	10 Zie ook Dossierstuk 15, ACM/IN/094673, 11 september 2017, Zienswijze, waarin Mandemakers aandraagt dat de brief van de ACM d.d. 17 maart 2017 zag op de mogelijke oneerlijke handelspraktijk van Mandemakers in het kader van de actiereserveringen. 
	11 Dossierstuk 26, ACM/UIT/484890, 12 maart 2018, Uitnodiging gesprekken. 
	12 Dossierstuk 29, ACM/IN/414511, 23 maart 2018, Reactie op uitnodiging gesprekken. 
	13 Dossierstuk 30, ACM/UIT/492527, 26 maart 2018, Vordering inlichtingen; Dossierstuk 33, ACM/IN/415140, 12 april 2018,  Reactie op herhaalde vordering inlichtingen. 
	14 Dossierstuk 31, ACM/IN/414640, 28 maart 2018, Reactie op vordering inlichtingen; Dossierstuk 34, ACM/UIT/493307, 17 april 2018, Herhaalde vordering medewerking; en Dossierstuk 35, ACM/IN/415441.20 april 2018, Reactie op vordering medewerking. 
	15 Rb Rotterdam, 7 augustus 2003, ECLI:NL:RBROT:2003:AI1062. 
	16 Zie randnummer 21. 
	17 ACM/IN/427976, 7 februari 2019, Pleitnota. 

	7 Beoordeling – overtreding misleidende handelspraktijk 
	7.1 Feitencomplex 
	27. 
	27. 
	27. 
	De ACM neemt voor de beoordeling de volgende feiten en omstandigheden in aanmerking. 


	7.1.1 Orderovereenkomsten / Formulieren 
	28. 
	28. 
	28. 
	Het is onbetwist dat Mandemakers gebruik maakte van formulieren, aangeduid als orderovereenkomsten. Deze orderovereenkomsten laten zich omschrijven als volgt.18 


	Pagina 1 bevatte: 
	 
	 
	 
	ruimte voor NAW-gegevens van de consument; 

	 
	 
	ruimte om een budgetbedrag in te vullen. Daarbij was de clausule opgenomen dat wijzigingen tegen meer- en minderprijzen mogelijk zijn, maar dat het nieuwe eindtotaal minimaal 75% van het aangegeven budget bedraagt. Hier was ook ruimte voor de “Handtekening klant voor akkoord opdracht en betalingsvoorwaarden”; 

	 
	 
	informatie over de betalingsvoorwaarden en een keuzemogelijkheid met betrekking tot de betaling van “het aankoopbedrag” en de clausule dat geen levering plaatsvindt als geen betaling is ontvangen; 

	 
	 
	informatie over de mogelijkheden om “de koopovereenkomst” verder uit te werken en ruimte om dag en tijdstip van de afspraak daarvoor in te vullen; 

	 
	 
	een keuzemogelijkheid voor het maken van een financieringsvoorbehoud waarbij de clausule is opgenomen dat de afnemer zich moet inspannen om eventueel door middel van krediet de overeenkomst te financieren; 

	 
	 
	de clausule dat de CBW-algemene voorwaarden (afgedrukt op de achterzijde van de desbetreffende pagina) deel uitmaken van “de koopovereenkomst”; 

	 
	 
	een annuleringsclausule die bepaalt dat “de koopovereenkomst” tegen betaling van annuleringskosten kan worden geannuleerd. 


	Op pagina 2 kon de volgende tekst worden aangekruist en geparafeerd: 
	“Ja, ik ben voor 100% zeker dat ik een nieuwe keuken bij Mandemakers wil kopen. Door middel van het tekenen van deze orderovereenkomst bestel ik nu alvast mijn keuken en maak ik gebruik van de geldende unieke verkoopactie. Ik ga akkoord met onderstaande aanbieding: [gevolgd door ruimte om de aanbieding weer te geven].” 
	29. 
	29. 
	29. 
	Vast staat dat verkopers van Mandemakers samen met consumenten deze orderovereenkomsten invulden. De mate van detail varieerde per geval, maar het ging in het algemeen om een keuken “op hoofdlijnen” waarvan de details in een vervolggesprek verder moesten worden uitgewerkt.19 Er werd een richtprijs genoemd en de op de beurs geldende kortingen en cadeaus werden op de orderovereenkomsten geschreven. Soms werden individuele afspraken over extra korting en cadeaus of over voorbehouden op de orderovereenkomsten g

	30. 
	30. 
	Mandemakers gebruikte de formulieren in de perioden van 17 tot en met 19 september 2015 (50 Plus Beurs 2015), van 30 september tot en met 4 oktober 2015 (VT Wonen Beurs 2015) en van 27 september tot en met 2 oktober 2016 (VT Wonen Beurs 2016). 


	18 In bijlage 2 is een voorbeeld van een orderovereenkomst opgenomen. 
	18 In bijlage 2 is een voorbeeld van een orderovereenkomst opgenomen. 
	19 ACM/UIT/509230, 5 april 2019, Hoorzittingsverslag, pagina’s 10 – 14. 

	7.1.2 Verklaringen Mandemakers 
	31. 
	31. 
	31. 
	Mandemakers heeft verklaard dat op de beurs keukens werden verkocht en daarna in een vervolggesprek werden uitgewerkt of definitief gemaakt.20 Mandemakers heeft verder verklaard dat het in de keukenbranche niet ongebruikelijk is dat consumenten keukens reserveren en dat dat als voordeel heeft dat de consument dan kortingen kan vastleggen en later een keuken kan uitzoeken. Daarbij benadrukte zij dat de consument niet verplicht is om daarvan gebruik te maken.21 

	32. 
	32. 
	Mandemakers heeft op vragen van de hoorcommissie geantwoord dat het afhangt per individueel geval welke verplichtingen de ondertekening van de formulieren voor de consument in het leven roept.22 


	7.1.3 Werkinstructies 
	33. 
	33. 
	33. 
	In werkbeschrijvingen voor het personeel definieert Mandemakers de orderovereenkomst als “een door de klant ondertekende orderovereenkomst. Hierbij wordt een prijs overeengekomen tussen klant en verkoper tijdens de beurs. Deze wordt in een winkel uitgewerkt tot order. De klant tekent voor het feit dat de klant, binnen een periode van 2 jaar, een keuken zal afnemen, (let op, de keuken hoeft niet geleverd te zijn binnen 2 jaar.)”23  

	34. 
	34. 
	Medewerkers werden geïnstrueerd om orderovereenkomsten in de administratie in te boeken als offerte met als “subcode” koopovereenkomst. 


	7.1.4 CBW-voorwaarden 
	35. 
	35. 
	35. 
	Mandemakers hanteert de CBW-voorwaarden.24 In de CBW-voorwaarden is bepaald dat in een offerte de volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden wordt opgenomen. Daarnaast wordt de totale prijs vermeld en inzicht gegeven in de prijs van de materialen.25 


	7.2 Beoordeling van de feiten 
	7.2.1 Misleiding 
	36. 
	36. 
	36. 
	Vanwege de hiervoor in randnummer 28 beschreven inhoud en het uiterlijk van de door Mandemakers gebruikte orderovereenkomsten, is de ACM van oordeel dat deze orderovereenkomsten uiterlijke kenmerken hebben van een koopovereenkomst. Het bezigen van de termen “koopovereenkomst” en “aankoopbedrag” wijst daarop. De op de formulieren weergegeven betalingsvoorwaarden, het financieringsvoorbehoud, de annuleringsregeling en de van toepassingverklaring van de CBW-voorwaarden dragen ook bij aan de indruk dat het om e

	37. 
	37. 
	Vanwege de gelijkenissen tussen de orderovereenkomst en een koopovereenkomst, kan bij de gemiddelde consument de indruk ontstaan dat hij zich met de ondertekening jegens Mandemakers heeft gebonden tot het afnemen van een keuken tegen betaling van een geldsom. De consument was echter niet gebonden om een keuken af te nemen. Mandemakers heeft namelijk verklaard dat consumenten met het invullen en ondertekenen van de orderovereenkomsten een keuken reserveerden en een kortingsaanbieding vastlegden. De keuken ko

	38. 
	38. 
	De ACM stelt vast dat Mandemakers bij de consument met het gebruik en de ondertekening van de orderovereenkomsten de indruk heeft kunnen wekken dat de consument gebonden was aan het afnemen van een keuken, terwijl de consument daartoe niet gehouden was. Dit is misleidend. Het betoog van Mandemakers dat tijdens het verkoopgesprek aan de consument werd verteld dat hij nergens toe verplicht was, doet aan het misleidende karakter niet af. De consument kon immers bij nalezing van de orderovereenkomst nog steeds 


	20 Dossierstuk77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers,  randnummers 61 en 68. 
	20 Dossierstuk77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers,  randnummers 61 en 68. 
	21 ACM/IN/427978, 7 februari 2019, Pleitnota algemeen deel, randnummer 54. 
	22 ACM/UIT/509230, 5 april 2019, Hoorzittingsverslag, pagina’s 8 – 9. 
	23 Dossierstuk 77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers, randnummer 72. 
	24 Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Zie Bijlage 2, orderformulier, p. 29-31.  
	25 Artikel 4, tweede lid, CBW-voorwaarden 2005. 

	Tussenconclusie verstrekken van misleidende informatie 
	39. 
	39. 
	39. 
	Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat Mandemakers misleidende dan wel onjuiste informatie heeft verstrekt die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, ten aanzien van de motieven van de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces. 


	7.2.2 Transactietoets – besluit dat de consument anders niet genomen had 
	40. 
	40. 
	40. 
	Om de voornoemde verstrekking van de misleidende dan wel onjuiste informatie te kunnen kwalificeren als de misleidende handelspraktijk bedoeld in artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW, moet ook de voorwaarde zijn vervuld dat de gemiddelde consument door de misleidende informatie een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen. Dit is de zogenoemde transactietoets. 


	Het begrip “besluit over een overeenkomst” 
	41. 
	41. 
	41. 
	Met het begrip “besluit over een overeenkomst” wordt niet alleen bedoeld de beslissing van de gemiddelde consument om al dan niet een overeenkomst te sluiten. Dit volgt uit de uitspraak van het Hof van Justitie EU in de zaak Trento Sviluppo.26 Het Hof overweegt dat uit de bewoordingen van artikel 2, sub k, van richtlijn 2005/29 volgt dat het begrip besluit over een transactie ruim is gedefinieerd. Volgens die bepaling is een besluit over een transactie een door de consument genomen besluit over de vraag of 

	42. 
	42. 
	In dit geval kan het gaan om het besluit van de gemiddelde consument om 1) vervolg te geven aan het gesprek op de beurs door naar de winkel te gaan, 2) af te zien van oriëntatie op een keuken bij een concurrent en 3) extra moeite te doen als hij geen vervolg geeft aan het gesprek op de beurs (bijvoorbeeld het annuleren van de vermeende aankoop van een keuken).  


	Ad 1 – Vervolg geven aan het verkoopgesprek 
	43. 
	43. 
	43. 
	De ACM is van oordeel dat door de misleidende dan wel onjuiste informatie die Mandemakers aan de consument verstrekte door het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten, de gemiddelde consument besloten kan hebben om naar een vestiging van Mandemakers te gaan om een vervolg te geven aan het verkoopgesprek op de beurs. Dit terwijl de gemiddelde consument mogelijk van een vervolggesprek van een keuken bij Mandemakers zou hebben afgezien als hij zich ervan bewust was geweest dat hij zich met de ondertekeni


	26 Arrest van 19 december 2013, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859, (Trento Sviluppo), rechtsoverweging 36. 
	26 Arrest van 19 december 2013, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859, (Trento Sviluppo), rechtsoverweging 36. 

	Ad 2 – Afzien van (verder) oriënteren bij concurrenten 
	44. 
	44. 
	44. 
	Verder kan het ondertekenen van de orderovereenkomst de gemiddelde consument ertoe bewogen hebben om af te zien van (verdere) oriëntatie op de aankoop van een keuken bij concurrenten van Mandemakers. Dit terwijl de gemiddelde consument zich wel (ook) bij concurrenten had georiënteerd als hij niet in de veronderstelling was geweest dat hij zich al gebonden had aan de aankoop van een keuken bij Mandemakers. 


	Ad 3 – Annuleren van de orderovereenkomst 
	45. 
	45. 
	45. 
	De gemiddelde consument heeft door het ondertekenen van de orderovereenkomst ten onrechte in de veronderstelling kunnen verkeren dat hij de (vermeende) koopovereenkomst moest annuleren om ervan af te komen. Hij heeft zich daarvoor onnodig moeite getroost en heeft mogelijk de overtuiging gehad dat hij annuleringskosten verschuldigd zou kunnen zijn. Dit kan het gedrag van de gemiddelde consument hebben beïnvloed. 

	46. 
	46. 
	De ACM overweegt in dit verband dat de consument die een (koop)overeenkomst is aangegaan27 zich in het algemeen aan die overeenkomst gebonden zal voelen en daarnaar zal handelen. Daarom zal de consument zich door de ondertekening van de orderovereenkomst gecommitteerd voelen, zal hij zich aan de gevolgen van de ondertekening gehouden voelen en zal hij daarnaar handelen. Mandemakers beoogt met het gebruik en het doen ondertekenen van de orderovereenkomsten kennelijk om dit commitment bij de consument op te w


	De gemiddelde consument 
	47. 
	47. 
	47. 
	De ACM gaat hierna in op het betoog van Mandemakers dat in het onderzoeksrapport niet is uitgegaan van de gemiddelde consument. Het Hof van Justitie heeft de gemiddelde consument gedefinieerd als de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument.30 

	48. 
	48. 
	Op de beurzen had Mandemakers aantrekkelijke beursaanbiedingen bestaande uit kortingen van tientallen procenten. Bij een grote aankoop als een keuken zou de consument zo doende vele honderden tot duizenden euro’s kunnen besparen. Consumenten zullen in het algemeen bereid gevonden worden om een formulier (zoals de orderovereenkomst) te ondertekenen waarmee zij een dergelijke aantrekkelijke (beurs)aanbieding kunnen zekerstellen. Dat geldt ook voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument

	49. 
	49. 
	De ACM overweegt verder dat deze gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument bij nalezing van de orderovereenkomst de indruk kan krijgen dat hij – ook al was hij zich daarvan bij de ondertekening niet bewust – de verplichting is aangegaan om een keuken af te nemen van Mandemakers. Daartoe wijst de ACM op de hiervoor in paragraaf 7.1.1 beschreven kenmerken waardoor de orderovereenkomst kan worden opgevat als koopovereenkomst. De gemiddelde consument die meent dat hij (reeds) gebonden is aan d

	50. 
	50. 
	De ACM heeft dan ook de juiste maatstaf – de gemiddelde consument – gehanteerd bij de beoordeling of door het gebruik en het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten, het gedrag van consumenten is beïnvloed. 


	27 Of in de veronderstelling verkeert dat hij een (koop)overeenkomst is aangegaan. 
	27 Of in de veronderstelling verkeert dat hij een (koop)overeenkomst is aangegaan. 
	28 Omdat Mandemakers niet beoogde koopovereenkomsten af te sluiten, is het gebruik en het doen ondertekenen van documenten (hier: orderformulieren) die zijn vormgegeven als koopovereenkomsten verder zinledig. 
	29 Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic perspectives, 5 (1), 193-206, p. 200. 
	30 Arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, rechtsoverweging 31. 

	Tussenconclusie transactietoets 
	51. 
	51. 
	51. 
	Uit hetgeen de ACM in deze paragraaf 7.2 heeft overwogen, volgt dat de gemiddelde consument door het gebruik en de ondertekening van de orderovereenkomsten een besluit over een overeenkomst heeft genomen of heeft kunnen nemen, dat hij anders niet genomen had. Er is derhalve voldaan aan de transactietoets. 


	7.3 Conclusie – overtreding misleidende handelspraktijk 
	52. 
	52. 
	52. 
	Gelet op de tussenconclusies, hiervoor in randnummer 39 en 51 concludeert de ACM dat Mandemakers misleidende dan wel onjuiste informatie heeft verstrekt die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, ten aanzien van de motieven van de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces. Door de misleiding kan de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Dit is een misleidende handelspraktijk als bedoeld in artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en 

	53. 
	53. 
	In het onderzoeksrapport is geconcludeerd dat sprake is van een misleidende of een oneerlijke handelspraktijk.31 De ACM overweegt dat een misleidende handelspraktijk (een bijzondere vorm van) een oneerlijke handelspraktijk is.32 Nu de ACM hiervoor heeft vastgesteld dat de gedragingen van Mandemakers een misleidende handelspraktijk opleveren, is daarmee ook sprake van een oneerlijke handelspraktijk in artikel 6:193b, tweede lid, BW. 

	54. 
	54. 
	De ACM merkt verder nog op dat het gebruik en het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten om consumenten in de veronderstelling te laten verkeren dat zij gebonden waren om van Mandemakers een keuken af te nemen, in strijd is met de professionele toewijding. Van Mandemakers als professionele partij mag worden verwacht dat zij inziet dat het doen ondertekenen van de orderovereenkomsten bij consumenten de indruk kon wekken dat zij zich tot verdere gesprekken met Mandemakers of zelfs tot de aankoop van ee


	 
	31 Zie dossierstuk 77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers, randnummer 189. 
	31 Zie dossierstuk 77, ACM/UIT/501453, 12 november 2018, Rapport Mandemakers, randnummer 189. 
	32 Zie artikel 6:193b, derde lid, onder a, BW. 

	Overtreding van de Whc 
	55. 
	55. 
	55. 
	Artikel 8.8 Whc verbiedt handelaren oneerlijke handelspraktijken te verrichten. Mandemakers heeft derhalve artikel 8.8 Whc overtreden. Omdat het gebruik van de invulformulieren een bestendige praktijk was op de beurzen, kunnen door de overtreding collectieve belangen van consumenten worden geraakt en is sprake van een inbreuk als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder f, Whc.33 


	8 Boete 
	56. 
	56. 
	56. 
	De ACM heeft hiervoor in paragraaf 7.3 vastgesteld dat Mandemakers artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW heeft overtreden. De ACM kan op grond van artikel 2.9 en 2.15 (oud) Whc34 aan Mandemakers voor deze overtreding een bestuurlijke boete opleggen die maximaal 450.000 euro per overtreding bedraagt.  

	57. 
	57. 
	Bij het vaststellen van de hoogte van een bestuurlijke boete betrekt de ACM de verwijtbaarheid van de overtreder, de ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Verder houdt de ACM rekening met de duur van de overtreding en neemt de ACM het evenredigheidsbeginsel in acht.35 De algemene doelstelling bij het vaststellen van de hoogte van de boete is dat deze in verhouding staat tot de gepleegde overtreding. Daarnaast hanteert de ACM het uitgangspunt dat de boete voldoen

	58. 
	58. 
	De Boetebeleidsregel ACM 2014 bevat nadere regels voor de wijze waarop de ACM invulling geeft aan haar bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen. De ACM overweegt dat de Boetebeleidsregel ACM 2014 op 1 augustus 2014 in werking getreden is, dat zij gewijzigd is en dat de gewijzigde Boetebeleidsregel ACM 2014 op 1 juli 2016 in werking getreden is. 

	59. 
	59. 
	Voor de beboeting van de overtreding van artikel 8.8 Whc zal de ACM de Boetebeleidsregel ACM 2014 zoals deze gold bij aanvang van deze overtreding (oude Boetebeleidsregel 2014)36 toepassen.37 

	60. 
	60. 
	Op grond van de oude Boetebeleidsregel 2014 stelt de ACM een basisboete vast binnen de bandbreedte van de boetecategorie waarin de overtreden bepaling is ingedeeld.38 Bij de indeling in een bepaalde boetecategorie is aansluiting gezocht bij het belang dat wordt beschermd door de wettelijke bepaling, in relatie tot de wet waarvan deze deel uitmaakt. Naarmate aan dit belang een groter gewicht moet worden toegekend, is bij overtreding van de wettelijke bepaling die dit belang beschermt, een hogere boete gerech

	61. 
	61. 
	Na vaststelling van de basisboete beoordeelt de ACM of sprake is van boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden.39 Tot slot kan de ACM de draagkracht van de onderneming in acht nemen.40 

	62. 
	62. 
	Artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW is in de oude Boetebeleidsregel 2014 ingedeeld in boetecategorie III. Dat betekent dat de ACM voor overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, onder c, BW een basisboete vaststelt tussen 100.000 euro en 300.000 euro. 


	33 Zie ook randnummer 17. 
	33 Zie ook randnummer 17. 
	34 Geldend ten tijde van de aanvang van de overtreding. Door inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima ACM (Wet verhoging boetemaxima ACM) geldt per 1 juli 2016 een hoger boetemaximum. Op grond van het voor de Wet verhoging boetemaxima ACM geldende overgangsrecht
	35 Zie artikel 3:4, 5:41 en 5:46 Awb en artikel 2.2 van de Boetebeleidsregel ACM 2014. 
	36 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14112617, met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt (Boetebeleidsregel ACM 2014), geldend tot 1 juli 2016.  
	37 Zie ook randnummer 56 en voetnoot 34 hiervoor. De ACM moet op grond van het overgangsrecht bij de Wet verhoging boetemaxima ACM het recht toepassen dat gold direct voor inwerkingtreding van Wet verhoging boetemaxima ACM. 
	38 Artikel 2.7 van de oude Boetebeleidsregel 2014. 

	8.1 Mate van verwijtbaarheid  
	63. 
	63. 
	63. 
	Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van marktpartijen om zich te conformeren aan de geldende wet- en regelgeving. Als uitgangspunt geldt daarom dat Mandemakers zelf verantwoordelijk is voor het gebruiken van en het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten. Daarnaast zijn er geen feiten of omstandigheden bekend op grond waarvan moet worden vastgesteld dat Mandemakers voor de hiervoor genoemde periode niet of verminderd verwijtbaar heeft gehandeld. 

	64. 
	64. 
	Gezien het voorgaande concludeert de ACM dat de overtreding Mandemakers ten volle te verwijten is. 


	8.2 Ernst van de overtreding 
	65. 
	65. 
	65. 
	Bij de bepaling van de ernst van de overtreding is allereerst relevant dat met de Whc en de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken in het BW wordt beoogd een hoog niveau van consumentenbescherming te bewerkstelligen. Oneerlijke handelspraktijken kunnen grote schade toebrengen aan individuele consumenten, maar ook aan het consumentenvertrouwen in het algemeen. Consumenten kunnen het vertrouwen verliezen in branches, producten of verkoopkanalen. Zo kan het de bereidheid van consumenten om in te gaan op 

	66. 
	66. 
	Het gebruik van de orderovereenkomsten door Mandemakers heeft consumenten op het verkeerde been kunnen zetten. Consumenten hebben na verkoopgesprekken op beurzen, vanwege de orderovereenkomst die zij ondertekenden, kunnen denken dat zij gebonden waren om een keuken af te nemen bij Mandemakers. De gelijkenissen van de orderovereenkomst met een koopovereenkomst en de clausule dat bij annulering 30% van het aankoopbedrag verschuldigd was, hebben daaraan bijgedragen. Daardoor zijn consumenten mogelijk beïnvloed

	67. 
	67. 
	De ACM weegt bij de beoordeling van de ernst mee dat een keuken een kostbare aankoop is die de consument niet vaak doet en die naar zijn aard complex is. Het is daarom in het bijzonder van belang dat de consument een weloverwogen keuze kan maken over de aanschaf van een keuken. De ACM neemt in haar oordeel ook mee dat Mandemakers met het gebruik van en het laten ondertekenen van de orderovereenkomsten welbewust consumenten heeft willen committeren. Verder is relevant dat Mandemakers zich door de misleidende


	39 Artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 van de oude Boetebeleidsregel 2014.  
	39 Artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 van de oude Boetebeleidsregel 2014.  
	40 Artikel 5:46, tweede lid, Awb. 

	8.3 Vaststelling van de basisboete misleidende handelspraktijk 
	68. 
	68. 
	68. 
	Gelet op wat in paragraaf 8.1 en 8.2 is vastgesteld, concludeert de ACM dat voor de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW een basisboete van 250.000 euro gepast is. 


	8.4 Boeteverhogende of -verlagende omstandigheden 
	69. 
	69. 
	69. 
	Zoals is overwogen in randnummer 26, heeft Mandemakers ten onrechte geweigerd medewerking te verlenen aan de vordering van inlichtingen van de medewerker. Artikel 2.9, eerste lid, onder b, oude Boetebeleidsregel 2014, merkt de belemmering van het onderzoek van de ACM aan als een omstandigheid die een verhoging van de basisboete rechtvaardigt. 

	70. 
	70. 
	Mandemakers heeft, ondanks meerdere verzoeken van de toezichthouders, steeds geweigerd om de gevraagde medewerking te verlenen en heeft zodoende willens en wetens het onderzoek belemmerd. De ACM overweegt dat toezichthouders hun taken alleen effectief vervullen wanneer zij beschikken over bevoegdheden die hen in staat stellen de hun opgedragen taak daadwerkelijk uit te oefenen. Om de toezichtsbevoegdheden daadwerkelijk te kunnen effectueren, dienen partijen gehoor te geven aan vorderingen van de toezichthou

	71. 
	71. 
	Gezien het voorgaande oordeelt de ACM dat het belemmeren van het onderzoek door Mandemakers aanleiding is om de basisboete met 50% te vermeerderen. Dit resulteert in een verhoging van de basisboete met 125.000 euro. 

	72. 
	72. 
	Voor het overige zijn de ACM geen andere boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden bekend. 


	8.5 Vaststellen van de boete 
	73. 
	73. 
	73. 
	Gelet op het vorenstaande acht de ACM een boete van 375.000 euro voor het verrichten van de misleidende handelspraktijk passend en evenredig. 


	  
	9 Besluit 
	De Autoriteit Consument en Markt:  
	 
	legt een boete op van 375.000 euro aan Keukencentrum Mandemakers B.V., statutair gevestigd te Kaatsheuvel, wegens overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW. 
	 
	Den Haag, 29 juli 2019 
	 
	 
	Autoriteit Consument en Markt, 
	namens deze: 
	w.g. 
	 
	 
	 
	dr. F.J.H. Don 
	bestuurslid 
	 
	 
	 
	U kunt bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
	 
	  
	Bijlage 1 – Juridisch Kader 
	Instellingswet Autoriteit Consument en Markt 
	 
	Artikel 12h 
	Onverminderd artikel 5:45 van de Algemene wet bestuursrecht vervalt de bevoegdheid van de Autoriteit Consument en Markt tot het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom aan een marktorganisatie, indien de Autoriteit Consument en Markt op aanvraag van die marktorganisatie besluit tot het bindend verklaren van een door die marktorganisatie gedane toezegging. 
	 
	Wet handhaving consumentenbescherming 
	Artikel 1.1  
	In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
	f. 
	f. 
	f. 
	inbreuk: elke overtreding van een wettelijke bepaling als bedoeld in de bijlage bij deze wet, welke schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten;  


	 
	Artikel 2.2  
	De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel a van de bijlage bij deze wet. Zij is niet bevoegd indien de inbreuk of intracommunautaire inbreuk betrekking heeft op een financiële dienst of activiteit. 
	Artikel 2.9 
	Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat een inbreuk of intracommunautaire inbreuk heeft plaatsgevonden, kan zij de overtreder opleggen: 
	a. 
	a. 
	a. 
	een last onder dwangsom; 

	b. 
	b. 
	een bestuurlijke boete. 


	Artikel 2.15 (oud) 
	De bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 2.9 bedraagt ten hoogste € 450.000.41 
	Artikel 8.8 
	41 Dit is de tekst van het artikel zoals dat luidde tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2016 is de Wet verhoging boetemaxima ACM (Stb. 2016, 22) in werking getreden. Deze wet wijzigt onder meer artikel 2.15 Whc. 
	41 Dit is de tekst van het artikel zoals dat luidde tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2016 is de Wet verhoging boetemaxima ACM (Stb. 2016, 22) in werking getreden. Deze wet wijzigt onder meer artikel 2.15 Whc. 

	Het is een handelaar als bedoeld in artikel 193a, eerste lid, onderdeel b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten als bedoeld in Afdeling 3A van Titel 3 van dat boek. 
	Algemene wet bestuursrecht 
	Artikel 5:13 
	Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. 
	Artikel 5:16 
	Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. 
	Artikel 5:20 
	1. 
	1. 
	1. 
	Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 


	Artikel 5:41 
	Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. 
	Artikel 5:46 
	1. 
	1. 
	1. 
	De wet bepaalt de bestuurlijke boete die wegens een bepaalde overtreding ten hoogste kan worden opgelegd. 

	2. 
	2. 
	Tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt het bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. 


	Burgerlijk Wetboek 
	Boek 6, artikel 193b 
	1. 
	1. 
	1. 
	Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt: 

	a. 
	a. 
	a. 
	 in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en 

	b. 
	b. 
	het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 


	2. 
	2. 
	Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een handelaar: 

	a. 
	a. 
	a. 
	een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g, of (…) 



	 
	Boek 6, artikel 193c 
	1. 
	1. 
	1. 
	Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals ten aanzien van: 

	c. 
	c. 
	de verplichtingen van de handelaar, de motieven voor de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces, een verklaring of een symbool in verband met directe of indirecte sponsoring of erkenning van de handelaar of het product; 


	Boetebeleidsregel ACM 2014 (oud) 
	Artikel 2.2 
	De hoogte van de basisboete wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval afgestemd op: 
	a. 
	a. 
	a. 
	de ernst van de overtreding, 

	b. 
	b. 
	de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd, en 

	c. 
	c. 
	de duur van de overtreding. 


	Artikel 2.7 
	1. 
	1. 
	1. 
	De ACM stelt de basisboete, in het geval dat aan een overtreder blijkens de wet een maximale boete van € 450.000 kan worden opgelegd, vast binnen de bandbreedtes van de volgende boetecategorieën: 


	Categorie I Boetebandbreedte tussen € 0 en € 50.000 
	Categorie II Boetebandbreedte tussen € 40.000 en € 150.000 
	Categorie III Boetebandbreedte tussen € 100.000 en € 300.000 
	Categorie IV Boetebandbreedte tussen € 150.000 en € 450.000 
	4. 
	4. 
	4. 
	In Bijlage 2 worden de bepalingen ter zake waarvan in geval van overtreding een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, ingedeeld in de daarbij aangewezen boetecategorie. 


	Artikel 2.8 
	1. 
	1. 
	1. 
	Bij de vaststelling van de bestuurlijke boete beziet de ACM of sprake is van boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden. 

	2. 
	2. 
	De ACM bepaalt in redelijkheid de mate waarin de betrokken omstandigheid leidt tot een verhoging of verlaging van de basisboete. 


	Artikel 2.9  
	1. 
	1. 
	1. 
	Boeteverhogende omstandigheden zijn in ieder geval: 


	 
	a. 
	a. 
	a. 
	de omstandigheid dat de ACM of een andere bevoegde autoriteit, waaronder de Europese Commissie of een rechterlijke instantie, reeds eerder onherroepelijk een zelfde of een vergelijkbare door de overtreder begane overtreding heeft vastgesteld, 

	b. 
	b. 
	de omstandigheid dat de overtreder het onderzoek van de ACM heeft belemmerd, 

	c. 
	c. 
	de omstandigheid dat de overtreder tot de overtreding heeft aangezet of een leidinggevende rol heeft gespeeld bij de uitvoering daarvan, 

	d. 
	d. 
	de omstandigheid dat de overtreder gebruik heeft gemaakt van, of voorzien in, controle- of dwangmiddelen ter handhaving van de te beboeten gedraging. 


	Artikel 2.10 
	Boeteverlagende omstandigheden zijn in ieder geval: 
	a. 
	a. 
	a. 
	de omstandigheid dat de overtreder anders dan in het kader van de Beleidsregel clementie, verdergaande medewerking aan de ACM heeft verleend dan waartoe hij wettelijk gehouden was, 

	b. 
	b. 
	de omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging degenen aan wie door de overtreding schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld. 

	  
	  
	  



	 Bijlage 2 – Orderformulier 
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	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	Bijlage 3 - Persbericht 
	ACM beboet drie keukenbedrijven voor misleiding consumenten op beurzen  
	 
	De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens en Keukenconcurrent boetes van in totaal 1.000.000 euro opgelegd. De boetes zijn opgelegd voor het misleiden van consumenten tijdens de verkoop van keukens op beurzen tussen 2015 en 2017. Het formulier dat Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent, consumenten lieten ondertekenen gaf ten onrechte de indruk dat consumenten verplicht waren een keuken te kopen. De boetes van Keukencentrum Mandemakers en Keukenco
	 
	Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Consumenten werden door de keukenbedrijven misleid. Daar treden we hard tegen op. Misleiding verstoort het vertrouwen in markten. En zonder vertrouwen draait de economie niet. Op de beurs ondertekenden de consumenten een formulier om in aanmerking te komen voor de speciale beurskorting. Het formulier wekte de suggestie dat zij ook verplicht waren een keuken te kopen terwijl dat helemaal niet hoefde.” 
	 
	Misleidende keukenverkoop op beurzen 
	Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent zijn alle onderdeel van hetzelfde concern. Uit onderzoek van de ACM bleek dat zij tussen 2015 en 2017 op beurzen zoals de 50+ beurs, de VT Wonen-beurs en de Huishoudbeurs, consumenten misleidden tijdens de verkoop van keukens. Om in aanmerking te komen voor een speciale beurskorting moest de consument een formulier invullen en ondertekenen. Op het formulier konden consumenten aangeven in welke keuken zij interesse hadden. Dit formulier leek op een koopo
	 
	Boetes 
	Voor deze misleidende handelspraktijk krijgt Brugman een boete van 250.000 euro. Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent krijgen elk een boete van 375.000 euro. De boetes voor Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent zijn met 50% verhoogd omdat zij het onderzoek van de ACM hebben belemmerd. De ACM mocht van de bedrijven geen vragen stellen aan de beursmedewerkers van Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent over de verkooppraktijken op beurzen. Daarmee belemmerden de bedrijven het onderzoek.
	 



