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Voorwoord 

 

Met de recente inwerkingtreding van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wet ohp) is een mijlpaal 

bereikt voor de toezichts- en handhavingspraktijk van de Consumentenautoriteit. De Wet ohp voegt 

namelijk belangrijk nieuw instrumentarium toe aan de gereedschapskist van de Consumentenautoriteit.  

 

De Wet ohp stelt de Consumentenautoriteit (en de AFM als het gaat om een financieel product of 

dienst) in staat om op te treden tegen een brede waaier aan misleidende en agressieve 

‘verkooppraktijken’. Het gaat om praktijken waarbij de consument op zo’n manier wordt benaderd dat 

zijn afweging om een product te kopen of een dienst af te nemen op een oneigenlijke manier wordt of 

kan worden beïnvloed. Daardoor wordt hij verleid tot een aankoop die hij (mogelijk) anders niet had 

gedaan. Dit soort verkooppraktijken zijn vanaf nu expliciet verboden.  

 

Ik verwacht veel van de mogelijkheden die de nieuwe regels ons bieden. Wij hebben sinds de start van 

de Consumentenautoriteit op 1 januari 2007 geregeld praktijken voorbij zien komen die schadelijk zijn 

voor consumenten, maar waar wij op basis van onze bevoegdheden op dat moment niet tegen op 

konden treden. Het zal dan ook niet verbazen dat gedragingen die wij op basis van de Wet ohp kunnen 

aanpakken, prominent terugkomen in onderhavig consultatiedocument.  

 

Met dit consultatiedocument wil de Consumentenautoriteit haar voorgenomen plannen voor komend 

jaar toetsen bij haar maatschappelijke omgeving. Voor een toezichthouder als de 

Consumentenautoriteit is een dialoog met de samenleving bij uitstek van belang. De 

Consumentenautoriteit streeft er immers naar haar capaciteit in te zetten op die terreinen waar dat het 

meest nodig is. Mede gelet daarop zullen wij dit jaar ook op www.consuwijzer.nl melding maken van 

ons consultatiedocument en consumenten de gelegenheid geven erop te reageren.  

 

Na de consultatieronde zullen de definitieve plannen voor 2009 begin januari, na goedkeuring door de 

Staatssecretaris van Economische Zaken, worden gepresenteerd in de Agenda. In haar jaarverslag over 

2009 zal de Consumentenautoriteit verslag doen van de uitvoering van haar Agenda.  

 

Wij zien uw reacties op de consultatievragen (zie hoofdstuk 3) met belangstelling tegemoet en danken 

u bij voorbaat voor uw medewerking.   

 

Mw. drs. M.E. Hulshof 

de Consumentenautoriteit    



 



 

Inhoudsopgave 
 

 

Voorwoord         

 

 

Hoofdstuk 1        5 

 

1.1 Missie en taken      5 

1.2 Inwerkingtreding Wet oneerlijke handelspraktijken  7 

 

 

Hoofdstuk 2        9 

 

2.1 Voorgenomen aandachtsgebieden 2009   9 

2.2 SMS-diensten       11 

2.3 Garanties en conformiteit     13 

2.4 Telemarketing       14 

2.5 Verkoopdemonstraties     15 

 

 

Hoofdstuk 3        17 

 

3.1 Consultatievragen      17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 5

Hoofdstuk 1 

 

 

1.1 Missie en taken 

 

“Het bevorderen van eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten, waarbij de economische 

belangen van consumenten het uitgangspunt zijn”  

 

Dat is de Missie waarmee de Consumentenautoriteit op 1 januari 2007 van start is gegaan, met als 

belangrijkste taken:  

i) het aanpakken van collectieve inbreuken op regels van consumentenrecht en  

ii) het vergroten van kennis bij consumenten over hun rechten en plichten. 

 

i) Aanpakken van collectieve inbreuken op regels van consumentenrecht 

 

Op basis van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) heeft de Consumentenautoriteit de 

bevoegdheid om op te treden tegen overtredingen op de volgende regels van 

consumentenbescherming, waarvan de meeste zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek1: 

 

• oneerlijke handelspraktijken 

• elektronische handel 

• algemene voorwaarden 

• consumentenkoop en garanties 

• koop op afstand 

• timesharing 

• pakketreizen 

• colportage 

• prijsaanduiding 

 

De Consumentenautoriteit kan optreden wanneer een grotere groep consumenten door de inbreuk 

wordt geraakt (‘collectieve inbreuk’); wij treden derhalve niet in geschillen tussen een individuele 

consument en een aanbieder.  

 

De bevoegdheid van de Consumentenautoriteit is niet beperkt tot zuiver nationale gevallen; we kunnen 

ook optreden in grensoverschrijdende situaties, waarin de aanbieder in Nederland is gevestigd en de 

gedupeerde consumenten in een andere EU-lidstaat woonachtig zijn.  

 

ii) Vergroten van kennis bij consumenten over rechten en plichten 

 

Door middel van het informatieloket ConsuWijzer informeert de Consumentenautoriteit consumenten 

over hun rechten en plichten op basis van regels van consumentenbescherming. ConsuWijzer, 

bereikbaar via www.consuwijzer.nl en per telefoon, is het gezamenlijke informatieloket van de 

Consumentenautoriteit, de OPTA en de NMa.  

 

                                                           

. 
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Behalve uitgebreide informatie, ingedeeld in rubrieken, vinden consumenten er ook actualiteiten rond 

consumententhema’s en diverse ‘specials’ waarin een bepaald onderwerp wordt uitgelicht.  

 

Consumenten kunnen via ConsuWijzer een klacht indienen over praktijken of misstanden van 

aanbieders. Deze signalen vormen tevens belangrijke informatie voor de Consumentenautoriteit als 

toezichthouder. In deze zin zijn consumentenvoorlichting en toezichtsactiviteiten onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 
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1.2 Inwerkingtreding Wet oneerlijke handelspraktijken 

 

Met de recente inwerkingtreding van de Wet ohp is Europese richtlijn 2005/29, die ‘oneerlijke 

handelspraktijken’ verbiedt, omgezet in Nederlandse wetgeving. De nieuwe regels zijn ingepast in 

Afdeling 3A van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Een ‘handelspraktijk’ verwijst naar alle activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met de promotie, 

verkoop of levering van een product of dienst aan de consument. Dat is een ruim begrip. Het gaat 

bijvoorbeeld om reclame en marketing door een aanbieder, om de informatie die hij geeft over zijn 

product of dienst, of juist om de informatie die hij weglaat.  

 

De regels zijn van toepassing op zowel producten als diensten, en in alle economische sectoren. Het 

gaat dus zowel om het kopen van een brood bij de bakker als om een auto of een complex financieel 

product. 

 

De nieuwe wet kent een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken. Er zijn daarnaast ‘zwarte 

lijsten’ opgenomen die gedetailleerd beschrijven welke verkooppraktijken misleidend en agressief zijn 

en daarom verboden. 

 

Wanneer is een handelspraktijk oneerlijk? Kort gezegd is dat het geval wanneer de consument op zó’n 

manier wordt benaderd dat zijn afweging om een product te kopen of een dienst af te nemen op een 

oneigenlijke manier wordt of kan worden beïnvloed. Daardoor wordt hij verleid tot een aankoop die hij 

(mogelijk) anders niet had gedaan. Onderscheiden worden misleidende handelspraktijken en agressieve 

handelspraktijken. 

 

Misleidende handelspraktijken zijn handelspraktijken die gepaard gaan met het verschaffen van 

onjuiste informatie (een ‘misleidende handeling’), of waarbij essentiële informatie wordt weggelaten 

(een ‘misleidende omissie’).   

Onder een agressieve handelspraktijk wordt verstaan een handelspraktijk die door intimidatie, dwang, 

of ongepaste beïnvloeding de keuzevrijheid of vrijheid van handelen van de gemiddelde consument 

beperkt.  

 

De nieuwe regels, die uitsluitend gelden in de relatie aanbieder-consument, beogen in het 

handelsverkeer de belangen van zowel consumenten als bedrijven beter te beschermen. Consumenten 

worden beter beschermd tegen misleiding bij de aankoop van producten of diensten, terwijl bonafide 

ondernemers beter zullen worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van malafide aanbieders. 

 

Handhaving 

De Consumentenautoriteit en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn belast met het toezicht op de 

naleving van de Wet ohp. De ohp-regels zijn toegevoegd aan de bijlage bij de Wet handhaving 

consumentenbescherming (Whc), waaraan de Consumentenautoriteit haar bevoegdheden ontleent. 
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Handhaving van de Wet ohp vindt vrijwel geheel plaats langs bestuursrechtelijke weg. Indien de 

Consumentenautoriteit een oneerlijke handelspraktijken constateert kan zij: 

i) ofwel een bestuurlijke boete opleggen (maximaal € 450.000,- per overtreding); 

ii) en/of een last onder dwangsom opleggen. 

 

Samenwerking met de Stichting Reclame Code 

 

Op het gebied van misleidende reclame werken de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame 

Code (SRC) nauw samen. Zaken op het gebied van misleidende reclame laat de Consumentenautoriteit 

in beginsel ter behandeling over aan de SRC. Als de Consumentenautoriteit misleidende reclame 

signaleert, kan zij bij de SRC een klacht indienen. Een uitspraak van de SRC leidt er in het merendeel 

van de gevallen toe dat een reclameuiting wordt aangepast. Doet een adverteerder dit niet, dan kan de 

Consumentenautoriteit alsnog optreden. Ook wanneer er sprake is van recidive of als het in een 

bepaald geval afschrikwekkender of effectiever is om (directe) bestuursrechtelijke 

(sanctie)instrumenten in te zetten, kan de Consumentenautoriteit optreden tegen misleidende reclame-

uitingen. 

 

Onder de nieuwe regels van oneerlijke handelspraktijken blijven de Consumentenautoriteit en de SRC 

op deze manier samenwerken. Het samenwerkingsprotocol, waarin hun samenwerkingsafspraken 

staan, vindt u op www.consumentenautoriteit.nl. Op www.reclamecode.nl vindt u meer informatie over 

de werkwijze van de SRC en de regels waaraan reclame moet voldoen. 
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Hoofdstuk 2 

 

 

2.1 Voorgenomen aandachtsgebieden 2009 

 

Dit consultatiedocument komt op het moment dat de Consumentenautoriteit nog volop werkt aan de 

uitvoering van haar Agenda 2008. 

 

Op de Agenda 2008 zijn de volgende aandachtsgebieden benoemd: 

 

1. Algemene voorwaarden in de meubel- en keukenbranche 

2. Garantiestelling reisbranche 

3. SMS-diensten 

4. Garantie en conformiteit 

5. Oneerlijke handelspraktijken 

 

De Consumentenautoriteit is voornemens enkele van deze onderwerpen als aandachtsgebied te laten 

terugkeren op de Agenda voor 2009 (zie onder). Voor het aandachtsgebied ‘Garantiestelling in de 

reisbranche’ ziet de Consumentenautoriteit hier geen aanleiding toe. Hetzelfde geldt voor het 

aandachtsgebied ‘Algemene voorwaarden in de meubel- en keukenbranche’.  

In haar Jaarverslag over 2008 zal de Consumentenautoriteit uitgebreid ingaan op de bereikte resultaten 

in de aandachtsgebieden van 2008. 

 

Agenda 2009 

 

In het onderstaande worden de thema’s beschreven waarvan de Consumentenautoriteit van mening is 

dat deze tot prioriteit voor 2009 zouden moeten worden benoemd. Door het benoemen van enkele 

prioriteiten kunnen we een gericht handhavingsprogramma opstellen, met een maximaal positief effect 

voor consumenten. 

 

De basis voor de selectie wordt gevormd door informatie over (collectieve) consumentenproblemen 

afkomstig van diverse bronnen. Voor een belangrijk deel betreft dit signalen die de 

Consumentenautoriteit heeft ontvangen via haar eigen informatieloket ConsuWijzer, maar de keuze is 

ook gebaseerd op informatie afkomstig van consumentenorganisaties, zelfreguleringsinstanties en 

berichten uit de media. 

 

Daarnaast laat de Consumentenautoriteit momenteel onderzoek uitvoeren naar aard en omvang van 

bepaalde oneerlijke handelspraktijken in Nederland. Dit ter voorbereiding op haar nieuwe taken op 

basis van de Wet ohp, waarbij eerder in dit consultatiedocument uitvoerig is stilgestaan.  

 

Bij totstandkoming van dit consultatiedocument bevindt het onderzoek zich in een afrondende fase. 

Niettemin heeft de Consumentenautoriteit de belangrijkste, voorlopige uitkomsten van dit onderzoek 

gebruikt bij de keuze voor onderstaande aandachtsgebieden. Eind 2008 zal de Consumentenautoriteit 

de resultaten van het onderzoek openbaar maken.  
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Op basis van de onderstaande criteria is een selectie van aandachtsgebieden gemaakt.  

 

a) de omvang van de schade voor consumenten 

  een grote groep consumenten wordt (potentieel) gedupeerd en de schade per  

  consument is aanzienlijk. 

 

b)  de impact op het consumentenvertrouwen 

  een bepaald onderwerp is relevant vanuit het oogpunt van herstel of versterking van het  

  consumentenvertrouwen. 

 

c) de impact op de markt 

   een bepaalde gedraging heeft negatieve impact op de mate van (eerlijke) concurrentie. 

 

De uiteindelijke selectie van de aandachtsgebieden voor 2009 vindt plaats na ontvangst van de reacties 

op dit consultatiedocument. 

 

Niet alle activiteiten die de Consumentenautoriteit in het komende jaar zal ondernemen, maken echter 

onderdeel uit van deze consultatie. Zo behandelt de Consumentenautoriteit behalve nationale zaken 

ook grensoverschrijdende dossiers. Samen met collega-toezichthouders uit andere Europese lidstaten 

werkt de Consumentenautoriteit aan de bestrijding van inbreuken op het consumentenrecht met een 

effect over de landsgrenzen heen. Dergelijke inbreuken verstoren immers de Europese interne markt. 

Krijgt de Consumentenautoriteit uit dit Europese netwerk een verzoek om hetzij informatieverschaffing 

dan wel het nemen van handhavingsmaatregelen tegen in Nederland gevestigde aanbieders, dan geven 

wij daar gehoor aan. Binnen het Europese netwerk zijn wij daartoe ook verplicht.  

 

Ook reserveren wij een deel van onze capaciteit om te reageren op zaken en ‘incidenten’ die zich nu 

nog niet laten voorspellen maar die zich, zo leert de ervaring tot nu toe, gedurende het jaar zullen 

aandienen en waarin (direct) optreden door de Consumentenautoriteit aan de orde is.  

 

Alhoewel de thema’s in dit consultatiedocument hoofdzakelijk vanuit een toezichtsperspectief worden 

beschreven, beziet de Consumentenautoriteit binnen elk aandachtsgebied welke middelen en 

instrumenten het meest geëigend zijn voor het bereiken van de gewenste gedragsverandering bij 

ondernemers. Zowel toezichts- en handhavingsmaatregelen als acties in de sfeer van 

consumentenvoorlichting kunnen daarbij aan de orde zijn. 

 

Op basis van het bovenstaande komt de Consumentenautoriteit tot de hierna genoemde  

(voorgenomen) aandachtsgebieden voor 2009. In willekeurige volgorde betreft het de volgende 

aandachtsgebieden: 

 

1. SMS-diensten 

2. Garanties en conformiteit 

3. Telemarketing 

4. Verkoopdemonstraties 
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2.2 SMS-diensten 

 

In 2008 heeft de Consumentenautoriteit veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘SMS-diensten’, met 

name aanbiedingen voor ringtones en games.  

De aanleiding hiervoor waren de vele klachten en signalen die de Consumentenautoriteit reeds in 2007 

ontving, over met name de volgende problemen:  

  - advertenties voor SMS-diensten zijn vaak verwarrend en onduidelijk in de zin dat de consument zich 

vaak niet realiseert dat hij met bestelling van één (bijvoorbeeld) gratis ringtone aan een abonnement is 

gebonden; 

- er is onduidelijkheid over de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en, vooral, de wijze 

waarop de consument de dienst/overeenkomst desgewenst kan stopzetten; 

- er is onduidelijkheid over de geadverteerde prijs/kosten.  

 

Dit heeft geresulteerd in agendering van het onderwerp in 2008 en een aanpak langs drie ‘sporen’: 

 

1) Begin 2008 heeft de Consumentenautoriteit een zestal klachten ingediend bij de Stichting Reclame 

Code wegens misleidende reclame voor enkele aanbiedingen voor ringtones en games. De 

Consumentenautoriteit is, ook in beroep, in het gelijk gesteld, waarop de desbetreffende advertenties 

zijn aangepast. De Consumentenautoriteit heeft inmiddels weer nieuwe klachten bij de SRC ingediend.  

 

2) De Consumentenautoriteit doet zelf onderzoek naar (mogelijke) overtredingen van de wettelijke 

informatieverplichtingen. Dit heeft tot op heden geresulteerd in het opleggen van bestuursrechtelijke 

boetes van in totaal € 76.000.  

 

3) De Consumentenautoriteit is, samen met de OPTA, ondersteunend geweest in de totstandkoming 

van een herziene SMS-gedragscode tussen branchepartijen, die in april dit jaar in werking trad. 

 

Desondanks krijgt de Consumentenautoriteit nog steeds veel signalen dat de problemen nog niet zijn 

verholpen. Ook in andere Europese landen komen consumenten de genoemde problemen tegen, zo 

bleek uit een gezamenlijke zoekactie op internet die in juni dit jaar binnen het netwerk van Europese 

consumententoezichthouders heeft plaatsgevonden. Meer dan de helft van de onderzochte 

aanbiedingen bleek in een of meerdere opzichten niet aan de regels te voldoen. Aanbieders zijn ook 

vaak in meerdere landen actief.  

 

Deze constateringen maken dat de Consumentenautoriteit reden genoeg ziet om ook in 2009 aandacht 

te besteden aan ‘mobile commerce’ diensten, waar nodig ook in gezamenlijk Europees verband.  

 

Daarbij gaat het overigens niet alleen om aanbiedingen voor ringtones en games. Ook andere diensten 

die via de mobiele telefoon kunnen worden afgenomen, zoals allerlei entertainment- en 

abonnementsdiensten wil de Consumentenautoriteit in dit aandachtsgebied betrekken.  

  

De Consumentenautoriteit zal zich, met de handvatten die het ohp-instrumentarium biedt, richten op 

aanbieders van SMS-diensten die de gedragscode en de wet niet naleven en zich bedienen van 

misleidende praktijken bij het aanbieden van hun diensten, dan wel de wettelijke 
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informatieverplichtingen niet nakomen. Bij deze aanpak zal de Consumentenautoriteit waar nodig 

samenwerken met de SRC, de OPTA, het Openbaar Ministerie en buitenlandse 

consumentenautoriteiten. 
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2.3 Garanties en conformiteit 

 

Ook voor haar derde Agenda wil de Consumentenautoriteit het onderwerp ‘Garanties en  

conformiteit’ als aandachtsgebied benoemen.  

Het is het onderwerp waarover bij ConsuWijzer nog altijd de meeste vragen en klachten binnenkomen, 

bijvoorbeeld over ondeugdelijke producten en de afhandeling van problemen die zich na de 

garantietermijn voordoen.  

 

Het is ook bij uitstek een onderwerp dat vraagt om een lange adem en een branchegewijze aanpak om 

tot een structurele gedragsverandering bij ondernemers te komen.  

In 2007 richtte de Consumentenautoriteit zich met name op kennisverbetering door het geven van 

algemene en gerichte voorlichting aan consumenten en ondernemers. Bovendien werd gestreefd naar 

het genereren van zoveel mogelijk signalen en klachten om handhavend te kunnen optreden in het 

geval sprake zou zijn van collectieve inbreuken. Deze informatie bracht de Consumentenautoriteit 

ertoe op de Agenda 2008 de elektronica- en woningbranche te noemen als mogelijke 

aandachtssectoren. Met een combinatie van handhavingsacties en (handhavings)communicatie wil de 

Consumentenautoriteit naleving van de regels bevorderen. De eerste resultaten van het werk dat in 

2008 in gang is gezet, zijn bemoedigend, maar het werk is nog niet af. In 2009 wil de 

Consumentenautoriteit verder met deze aanpak, in de eerste plaats in de elektronicabranche. 

Aanbieders in deze branche die zich structureel niet aan de regels omtrent garanties en conformiteit 

houden, zal de Consumentenautoriteit in handhavende zin aanpakken. Bij uitvoering van deze aanpak 

zal de Consumentenautoriteit samenwerking waar mogelijk zoeken met brancheorganisaties. 

 



 14

2.4 Telemarketing  

 

Een onderwerp dat steevast hoog in de lijstjes met consumentenklachten staat: agressieve en 

misleidende praktijken bij telefonische verkoop en werving. Bijna iedere consument is wel eens 

telefonisch benaderd met de vraag of hij/zij een bepaald product wil kopen, een dienst wil afnemen of 

een abonnement wil afsluiten. Los van het feit dat dergelijke telefoontjes vaak ongevraagd en op een 

ongewenst tijdstip plaatsvinden, klagen veel consumenten over agressieve bejegening door de 

telefonische verkoper en over onvolledige of onjuiste informatieverschaffing. Ook is soms niet 

(meteen) duidelijk dat het telefoontje een commercieel doel heeft. Door dit soort praktijken gaan veel 

mensen op een aanbod in waar men later, als het werkelijke plaatje duidelijk wordt, spijt van heeft. Het 

eerder genoemde onderzoek naar aard en omvang van bepaalde oneerlijke handelspraktijken laat zien 

dat er sprake is van aanzienlijke financiële schade als gevolg van telemarketing-activiteiten. 

 

Op moment van totstandkoming van dit consultatiedocument ligt nieuwe wetgeving ter behandeling in 

de Eerste Kamer voor, die de wettelijke instelling van een ‘bel-me-niet’-register regelt, dat telefonische 

verkopers verplicht moeten raadplegen alvorens zij consumenten benaderen. De OPTA zal worden 

belast met de handhaving van deze nieuwe regels. Voor consumenten die helemaal niet meer wensen 

te worden lastiggevallen door telefonische verkoop biedt dit uitkomst. 

 

Telefonische verkoop als zodanig blijft echter mogelijk en toegestaan. Parallel aan de instelling van een 

bel-me-niet-register wil de Consumentenautoriteit optreden tegen genoemde misleidende en 

agressieve verkooppraktijken aan de telefoon. De nieuwe regels inzake oneerlijke handelspraktijken 

bieden daarvoor een goede basis: 

  - het is aanbieders verboden om misleidende informatie te verschaffen over het   

  product of de dienst die wordt aangeboden; 

  - aanbieders zijn verplicht om consumenten informatie te verschaffen over de  

  belangrijkste kenmerken van hun product of dienst, zodat een consument een goede  

  afweging kan maken omtrent de beslissing om tot een aankoop over te gaan; 

  - de informatie die wordt verschaft moet bovendien duidelijk zijn, en mag niet worden  

  ‘verstopt’; 

  - een agressieve handelspraktijk, waardoor een consument onder druk wordt gezet om  

  tot een aankoop over te gaan, is verboden. 

 

Deze bepalingen komen bovenop de regels die al bestonden voor koop op afstand, op basis waarvan 

een aanbieder onder meer verplicht is aan het begin van het telefonische gesprek te vermelden dat het 

telefoontje een commercieel doel heeft.    

 

Er bestaan diverse initiatieven van zelfregulering die in dit opzicht van belang zijn; voor call-centers 

bestaat bijvoorbeeld een gedragscode. De aanpak van de Consumentenautoriteit is er enerzijds op 

gericht om (aansluiting bij) dergelijke initiatieven van zelfregulering te stimuleren. Anderzijds zal de 

Consumentenautoriteit handhavend optreden tegen die aanbieders of telefonische marketeers die zich 

aan de regels niets gelegen laten liggen.   

 



 15

2.5 Verkoopdemonstraties 

 

Dagtochtjes per bus waaraan een verkoopdemonstratie voor bijvoorbeeld huishoudelijke producten, 

gezondheidsproducten of beddengoed en matrassen is gekoppeld; verkooppresentaties voor een 

lidmaatschap van of investering in een ‘vakantieclub’.  

Wat deze voorbeelden gemeen hebben is dat ze leiden tot de volgende klachten van consumenten: 

  - er is vaak sprake van een agressieve presentatie van het aangeboden product; 

  - op indringende wijze wordt getracht de consument ertoe te bewegen tot een   

  aanschaf over te gaan;  

  - er wordt niet altijd voldoende informatie verschaft over de kenmerken van product of  

  dienst en over de rechten van de consument, zoals over de wettelijke  

  ‘afkoelingsperiode’ van 8 dagen. 

 

De Wet oneerlijke handelspraktijken verbiedt ‘agressieve handelspraktijken’, waarbij door intimidatie, 

dwang of ongepaste beïnvloeding de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de gemiddelde 

consument met betrekking tot het product aanzienlijk wordt beperkt. Het tijdstip, de plaats, de aard en 

de vasthoudendheid die bij de handelspraktijk wordt gedemonstreerd, spelen daarbij onder meer een 

rol. ”De indruk geven dat een consument het pand niet mag verlaten alvorens er een overeenkomst is 

opgesteld” wordt bovendien expliciet als agressieve handelspraktijk benoemd.  

Ook de Colportagewet is van belang: daarin staat de genoemde ‘afkoelingsperiode’ van 8 dagen 

waarbinnen de consument de overeenkomst alsnog kan ontbinden. 

 

In het eerder genoemde onderzoek dat de Consumentenautoriteit laat uitvoeren naar oneerlijke 

handelspraktijken in Nederland komt naar voren dat er jaarlijks sprake is van aanzienlijke financiële 

schade ten gevolge van dergelijke praktijken. Bij de genoemde ‘busreisjes’ komt daarbij dat deze vaak 

gericht zijn op ouderen. In voorkomend geval dient het (mogelijk) agressieve karakter van een 

handelspraktijk dan ook te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het gemiddelde lid van die 

doelgroep. 

 

Een en ander is reden voor de Consumentenautoriteit om zich in 2009, met het instrumentarium dat de 

Wet oneerlijke handelspraktijken haar biedt, te richten op misleidende en agressieve 

verkoopdemonstraties in het algemeen, en verkoopdemonstraties in het kader van ‘busreisjes’ en 

vakantieclubs in het bijzonder.  

Het onderwerp ‘vakantieclubs’ heeft ook internationaal de aandacht. Binnen het Europese netwerk van 

consumententoezichthouders is een project van start gegaan met als doel om (waar mogelijk) tot een 

gezamenlijke en gecoördineerde aanpak te komen.  

 

De aanpak van de Consumentenautoriteit is erop gericht de aard en omvang van de problematiek in 

Nederland verder in kaart te brengen en bij geconstateerde overtredingen handhavend op te treden, 

zowel in nationale als in internationale context. Ook zal de Consumentenautoriteit activiteiten op het 

gebied van voorlichting en preventie ondernemen.  
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Hoofdstuk 3 

 

 

3.1 Consultatievragen 

 

De Consumentenautoriteit nodigt u uit te reageren op de voorgenomen aandachtsgebieden. De 

reacties die naar aanleiding van dit consultatiedocument binnenkomen, wegen wij mee bij het 

vaststellen van de definitieve Agenda voor 2009. In januari 2009 wordt de Agenda voor het komende 

jaar gepubliceerd.  

 

Vragen die de Consumentenautoriteit u wil voorleggen: 

 

1. Wat is uw mening over de gekozen aandachtsgebieden? Welke aandachtsgebieden mist u 

en welke kan de Consumentenautoriteit volgens u weglaten? 

2. Welke oorzaken ziet u voor de geconstateerde problemen binnen de verschillende 

aandachtsgebieden? 

3. Zijn er binnen de genoemde aandachtsgebieden onderwerpen waaraan de 

Consumentenautoriteit volgens u vooral aandacht moet geven? 

4. Heeft u nog andere opmerkingen naar aanleiding van dit consultatiedocument? 

 

 

Wij verzoeken u de antwoorden zoveel mogelijk te onderbouwen en toe te lichten. Antwoorden op de 

consultatievragen kunt u tot 19 november 2008 bij de Consumentenautoriteit aanleveren. U kunt uw 

reactie per email sturen aan: 

 

consultatie2009@consumentenautoriteit.nl  

 

of per post aan: 

 

Consumentenautoriteit 

Postbus 16759 

2500 BT DEN HAAG 

 

o.v.v. consultatie 2009   

 

De Consumentenautoriteit publiceert de schriftelijke reacties op www.consumentenautoriteit.nl, tenzij 

u aangeeft daarop geen prijs te stellen. 



Consumentenautoriteit
Wijnhaven 24
Postbus 16759
2500 BT Den Haag
T: +31 70 330 5979
F: +31 70 330 5989
www.consumentenautoriteit.nl

Consultatiedocument 

Oktober 2008




