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1. Voorwoord 

 

Op 1 januari 2010 bestaat de Consumentenautoriteit drie jaar. Ook het informatieloket ConsuWijzer, 

waarvan de Consumentenautoriteit één van de initiatiefnemers is, is dan ruim drie jaar ‘in de lucht’. 

Drie jaar toezicht houden en handhaven en drie jaar consumenten voorlichten met als overkoepelende 

missie:  

 “Het bevorderen van eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten”.  

Het was allemaal nieuw toen de Consumentenautoriteit en ConsuWijzer begonnen: publiek toezicht op 

privaatrechtelijke regels, duaal handhavingsstelsel, systematische registratie van signalen uit 

consumentenklachten ten behoeve van handhaving.  

De afgelopen tijd is de Consumentenautoriteit uitgegroeid van een startende, pionierende organisatie 

tot een professionele toezichthouder. ConsuWijzer is in dezelfde tijd geëvolueerd tot een waardevolle 

adviseur voor consumenten. 

 

Drie jaar toezicht houden, handhaven en consumenten voorlichten betekent ook: drie jaar 

praktijkervaring. Ieder jaar publiceerde de Consumentenautoriteit haar ‘Agenda’, waarin zij haar 

‘aandachtsgebieden’ bekend maakte: de onderwerpen/sectoren waar de Consumentenautoriteit zich in 

dat jaar in het bijzonder op ging richten. Aan deze Agenda ging een consultatieproces met 

maatschappelijke partijen vooraf. De Agenda blijkt een nuttig instrument, in meerdere opzichten. Het 

belangrijkste is dat het richting geeft aan en transparantie verschaft over de activiteiten van de 

Consumentenautoriteit voor de komende periode. De Consumentenautoriteit hecht aan dit Agenda-

proces en de consultatie die eraan vooraf gaat. De Consumentenautoriteit streeft er immers naar haar 

capaciteit in te zetten op die terreinen waar dat het meest nodig is, en wil haar maatschappelijke 

omgeving betrekken bij deze keuze. 

 

Na drie jaar ervaring constateert de Consumentenautoriteit ook dat de praktijk zich niet per se laat 

vangen in een jaarlijkse agendacyclus. Binnen de aandachtsgebieden die de Consumentenautoriteit 

ieder jaar benoemt, streeft zij ernaar een structurele gedragsverandering teweeg te brengen door het 

opstellen van gerichte handhavingsprogramma’s. De ervaring leert dat de tijdspanne tussen het 

moment van start van een handhavingsprogramma en dat van het bereiken van zichtbare 

gedragsverandering vaak de jaarlijkse agendafrequentie overstijgt. Het bereiken van sectorbrede, 

bestendige gedragsverandering kost immers tijd en is ook met volle inzet niet binnen een jaar te 

verwezenlijken. 

De Consumentenautoriteit wil dit ervaringsfeit laten reflecteren in de Agenda-cyclus, door nu een 

Agenda op te stellen voor de komende twee jaar: 2010-2011. De uitgangspunten die de 

Consumentenautoriteit hierbij wil hanteren zijn de volgende: 

- het opnemen van een beperkt aantal thema’s, hetgeen de Consumentenautoriteit in staat stelt 

binnen deze thema’s te werken aan structurele, zichtbare gedragsverandering; 
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- het reserveren van meer tijd en capaciteit voor ‘incidenten’ die in de komende periode zullen 

opkomen (ook binnen de genomineerde thema’s), zodat de Consumentenautoriteit snel en 

slagvaardig kan inspringen op de actualiteit; 

- het expliciet opnemen van haar Europese en internationale activiteiten, die in toenemende mate 

inzet vragen. 
 

De Consumentenautoriteit is van mening dat zij op deze manier beter in staat is om maximaal effect 

te sorteren voor consumenten.  

Een tweejaarlijkse agenda neemt niet weg dat de Consumentenautoriteit wel jaarlijks een Terugblik zal 

blijven publiceren, met daarin een verslag van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Ook 

zal zij ieder jaar met de partners in het Maatschappelijk Overleg (MO) bespreken welke accenten in de 

lopende Agenda moeten worden gelegd.  

 

Vanaf pagina 6 vindt u een beschrijving van de thema’s waarop de Consumentenautoriteit zich in de 

periode 2010-2011 wil richten. Door middel van dit consultatiedocument wil de 

Consumentenautoriteit haar maatschappelijke omgeving de gelegenheid geven op de voorgenomen 

plannen te reageren.  

 

Na de consultatieronde zal de definitieve Agenda, na goedkeuring door de Staatssecretaris van 

Economische Zaken, begin januari 2010 worden gepresenteerd.  

 

Ik zie uw reacties op de consultatievragen (zie hoofdstuk 4) met veel belangstelling tegemoet en dank 

u bij  voorbaat voor uw medewerking.   

 

Marije Hulshof 

de Consumentenautoriteit    
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2. Toezichtsdomeinen Consumentenautoriteit  

 

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

bevoegdheid om op te treden tegen ‘collectieve inbreuken’ op de volgende regels van 

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

• oneerlijke handelspraktijken 

• elektronische handel 

• algemene voorwaarden 

• consumentenkoop en garanties 

• koop op afstand 

• timesharing 

• pakketreizen 

• colportage 

• prijsaanduiding 
 

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.  

 

Deze taken zullen worden uitgebreid als gevolg van nieuwe wetgeving die recentelijk in werking is 

getreden, dan wel waarvan inwerkingtreding binnen afzienbare termijn is te voorzien:  

 

- Implementatie verordening 1008/2008: verordening 1008/2008 gaat over de ‘exploitatie van 

luchtdiensten in de Europese Unie’. De verordening bevat enkele bepalingen die zien op  

transparante prijzen voor vliegtickets. Op grond van deze verordening moeten aanbieders van 

vliegtickets: 

- de prijzen vermelden inclusief alle bijkomende belastingen, heffingen, toeslagen en 

vergoedingen die op het tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn; 

- de prijs vermelden, met specificatie van bepaalde tariefelementen waaruit de prijs is opgebouwd; 

- de toepasselijke voorwaarden vermelden 

Bovendien moeten prijstoeslagen als gevolg van facultatieve diensten op duidelijke, transparante 

en ondubbelzinnige wijze aan het begin van elk boekingsproces worden medegedeeld en moeten 

door de consument op een ‘opt-in’-basis worden aanvaard (geen ‘vooraf aangevinkte hokjes’). 

Bedoelde bepaling van verordening 1008/2008 wordt momenteel geïmplementeerd in 

Nederlandse wetgeving. Het is de bedoeling de Consumentenautoriteit aan te wijzen als 

toezichthouder, mede gelet op het raakvlak met bestaande wetgeving die de 

Consumentenautoriteit al handhaaft. De Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische 

Zaken werken gezamenlijk aan de benodigde wetgeving, die naar verwachting medio 2010 in 

werking zal treden. 
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- Dienstenwet: eind 2009 zal de Dienstenwet in werking treden. De Dienstenwet is onderdeel van de 

implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn in Nederlandse wetgeving. De Dienstenwet bevat 

onder meer enkele bepalingen van consumentenbescherming, die nieuwe taken voor de 

Consumentenautoriteit met zich brengen. Zo zal de Consumentenautoriteit een ‘informatiepunt’ 

inrichten waar consumenten bepaalde informatie kunnen krijgen, zoals over eisen waaraan 

dienstverrichters moeten voldoen om hun diensten in Nederland te kunnen aanbieden, over de 

mogelijkheden van geschilbeslechting en over organisaties waar consumenten terecht kunnen 

voor verdere bijstand. In de praktijk zal deze taak worden belegd bij ConsuWijzer. ConsuWijzer zal 

nauw samenwerken met het loket Antwoord voor Bedrijven, dat onder de Dienstenwet als 

informatiepunt voor bedrijven zal fungeren. Ook zal de Consumentenautoriteit worden belast met 

toezicht op de handhaving van enkele informatieverplichtingen voor dienstaanbieders die 

voortvloeien uit de Dienstenwet (Dienstenrichtlijn). Deze verplichtingen zullen worden 

geïmplementeerd in boek 6 van het BW. Deels overlappen de informatieverplichtingen uit de 

Dienstenwet inhoudelijk met bestaande, soortgelijke verplichtingen op basis van de regels met 

betrekking tot koop op afstand, e-commerce en oneerlijke handelspraktijken. Deels betreft het 

echter nieuwe verplichtingen. De Consumentenautoriteit zal naleving van de nieuwe regels kunnen 

handhaven door oplegging van een bestuurlijke boete (van maximaal EUR 74.000 per overtreding) 

en/of last onder dwangsom. 

 

- (Stilzwijgende) verlenging van abonnementen: In verband met stilzwijgende verlenging van 

abonnementen (‘overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken’) is een initiatiefwetsvoorstel 

aanhangig van de Kamerleden Crone en Van Dam. Het wetsvoorstel beoogt onder meer 

stilzwijgende verlenging van abonnementen niet meer mogelijk te maken, met een uitzondering 

voor kranten, tijdschriften en bladen. Het wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de regeling 

inzake algemene voorwaarden (de artikelen 6:236 en 237 van het Burgerlijk Wetboek) op dit punt. 

De Consumentenautoriteit ziet toe op de naleving van deze bepalingen. 
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3. Thema’s 2010 - 2011 

 

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

deze tot prioriteit voor 2010-2011 te benoemen. 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 ConsuWijzer, 

maar de keuze is ook gebaseerd op informatie afkomstig van consumentenorganisaties, 

zelfreguleringsinstanties, berichten uit de media en eigen onderzoek van de Consumentenautoriteit.  

 

Met toepassing van de volgende criteria is een selectie van thema’s 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. 

 

Op basis hiervan komt de Consumentenautoriteit tot de volgende thema’s voor 2010-2011, in 

willekeurige volgorde: 

 

1. Agressieve werving 

2. Oneerlijke handelspraktijken online 

3. Garantie en non-conformiteit 
 

Behalve thema’s die worden geselecteerd op basis van genoemde criteria, agendeert de 

Consumentenautoriteit ook expliciet de volgende thema’s:  

4. Nieuwe wettelijke taken 

5. De grensoverschrijdende consument  
 

Bovendien wil de Consumentenautoriteit meer ruimte inbouwen om snel en slagvaardig in te kunnen 

spelen op (ernstige) zaken en ontwikkelingen die zich nu nog niet laten voorspellen maar gedurende 

een jaar –zo leert de ervaring- zullen opkomen, en waarin optreden door de Consumentenautoriteit 

aan de orde is. De Consumentenautoriteit noemt dit de ‘incidenten’. De ervaring tot nu toe leert dat 

dergelijke zaken zich geregeld voordoen. De onderzoeken van de Consumentenautoriteit in de zaken 
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PostGarant, Sana Direct, UPC en Pretium, zijn daar voorbeelden van. Voor een adequate 

taakuitoefening door de Consumentenautoriteit is het van belang om snel en effectief te kunnen 

inspelen op dergelijke ‘incidenten’.    

Informatie over mogelijke ‘incidenten’ ontleent de Consumentenautoriteit in de eerste plaats aan 

signalen die binnenkomen via ConsuWijzer, maar ook uit berichten in de pers, op internetfora en het 

monitoringssysteem van de Stichting Reclame Code, waarin wordt kenbaar gemaakt welke aanbieders 

zich niet hebben gehouden aan een uitspraak van de Reclame Code Commissie. 

Het oppakken van mogelijke incidenten zal de Consumentenautoriteit beoordelen in het licht van de 

genoemde prioriteringscriteria. 

 

De thema’s worden hieronder verder toegelicht. Alhoewel de thema’s in dit consultatiedocument 

hoofdzakelijk vanuit een toezichtsperspectief worden beschreven, beschouwt de 

Consumentenautoriteit toezicht en handhaving enerzijds en consumentenvoorlichting anderzijds als 

twee sets instrumenten die gelijktijdig en ter versterking van elkaar kunnen worden ingezet voor 

hetzelfde doel: het teweegbrengen van gedragsverandering op markten. Binnen elk 

handhavingsprogramma beziet de Consumentenautoriteit welke mix van middelen en instrumenten 

het meest geëigend is voor het bereiken van het gewenste doel. Zowel toezichts- en 

handhavingsmaatregelen als acties in de sfeer van consumentenvoorlichting kunnen daarbij aan de 

orde zijn.  

 

De uiteindelijke vaststelling van de thema’s voor 2010-2011 vindt plaats na ontvangst van de reacties 

op dit consultatiedocument. 

 

 

1.  Agressieve werving 

 

Met ‘agressieve werving’ wordt gedoeld op praktijken waarbij aanbieders op ongepaste wijze 

trachten consumenten op een overeenkomst te laten ingaan, bijvoorbeeld door hen onder 

oneigenlijke druk te zetten of door misleidende informatieverschaffing. Vaak gaat hier een 

benaderingswijze aan vooraf waarbij niet de consument zelf het initiatief neemt, maar hij op 

onverwachte momenten (en vaak ook nog 1-op-1) door een aanbieder wordt benaderd. Denk 

bijvoorbeeld aan indringende verkooppraatjes per telefoon of aan de deur, of tijdens de 

bekende ‘dagtochtjes per bus’, waarbij de deelnemers een demonstratie krijgen van 

bijvoorbeeld huishoudelijke producten, gezondheidsproducten en dergelijke. Mede door deze 

benaderingswijze voelen consumenten zich vaak overvallen en onder druk gezet en kan het 

zijn dat ze daardoor ongewild een overeenkomst afsluiten.  

ConsuWijzer ontvangt veel meldingen die te maken hebben met werving door diverse 

aanbieders. Veelal gaat het daarbij om de werving voor energie- en telecomabonnementen: 

deze meldingen namen de plaatsen 2 en 3 in in de Top 5 van het aantal klachten bij 
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ConsuWijzer in 2008. Maar ook over colportage aan de deur ontvangt de 

Consumentenautoriteit sinds haar start geregeld signalen (tussen januari 2008 en augustus 

2009 ongeveer 810).  

Het onderzoek dat de Consumentenautoriteit in 2008 heeft laten verrichten naar aard en 

omvang van oneerlijke handelspraktijken in Nederland bevestigt dit beeld: de schade als 

gevolg van agressieve en misleidende telefonische verkoop, colportage aan de deur en 

verkoop tijdens busreisjes bedraagt cumulatief zo’n 212 miljoen euro per jaar.1  

Ruim 6% van de volwassen Nederlanders is weleens slachtoffer geworden van agressieve en 

misleidende werving aan de telefoon, met een gemiddeld schadebedrag van €121,- per 

slachtoffer. Voor agressieve en misleidende colportage aan de deur en verkoop tijdens 

busreisjes ligt dit percentage op 2,7%, met gemiddelde schadebedragen van €35,- 

respectievelijk €205,-. 

 

De wet bevat extra regels ten aanzien van dergelijke verkoopmethoden, om te voorkomen dat 

consumenten het slachtoffer worden van aanbieders die deze verkoopmethoden misbruiken 

voor ongepaste beïnvloeding. Zo moet een verkoper bij telefonische verkoop en ook bij 

verkoop aan de deur zijn identiteit vermelden en ook het feit dat hij met een commercieel 

oogmerk contact zoekt. Ook geldt dat de consument in de meeste gevallen het recht heeft het 

product na ontvangst zonder opgaaf van reden terug te sturen en de overeenkomst alsnog te 

herroepen. Bovendien kan bij ‘hardnekkig en ongewenst aandringen’ sprake zijn van een 

verboden oneerlijke handelspraktijk indien de consument hierdoor ertoe (kan) worden 

gebracht een besluit te nemen over een overeenkomst dat hij anders niet had genomen. 

Tenslotte is recentelijk het ‘bel-me-niet-register’ wettelijk verankerd, dat consumenten in staat 

stelt kenbaar te maken dat zij niet langer wensen te worden benaderd voor telefonische 

verkoop. De OPTA houdt toezicht op de naleving ervan en kan zo nodig boetes opleggen.  

 

Binnen het thema ‘agressieve werving’ wil de Consumentenautoriteit de in 2009 opgestarte 

onderzoeken naar agressieve en misleidende werving via telemarketing en agressieve verkoop 

bij busreisjes verder afronden, en nieuwe onderzoeken starten tegen aanbieders die 

consumenten door ongepaste beïnvloeding proberen over te halen tot de aanschaf van een 

goed of dienst.  

Het kan daarbij zowel gaan om aanbieders die gebruik maken van telefonische verkoop, als 

colportage aan de deur of verkoop tijdens busreisjes. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat 

de instelling van het ‘bel-me-niet-register’ zal leiden tot een verschuiving van telefonische 

 

1  ‘Oneerlijke Handelspraktijken (OHP’s) in Nederland’, geïntegreerde rapportage van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek onder consumenten naar oneerlijke handelspraktijken, ten behoeve van de Consumentenautoriteit, 

uitgevoerd door Intomart Gfk (november 2008). 
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verkoop naar de traditionelere deur-tot-deur verkoop (colportage). De Consumentenautoriteit 

zal deze ontwikkeling nauwlettend volgen. 

Bij de aanpak binnen dit thema zal de Consumentenautoriteit  waar nodig samenwerken met 

de OPTA en de Directie Regulering Energie en Vervoer van de NMa.  

 

 

2. Oneerlijke handelspraktijken online  

 

  De ‘online-wereld’ speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van consumenten.   

  Steeds meer producten en diensten worden (ook) online aangeboden, en afgenomen. Aan het  

  aanbieden van producten en diensten online stelt de wet extra eisen, juist omdat een ‘gewone’  

  winkel vaak ontbreekt. Zo kunnen consumenten bij aanschaf online de producten niet eerst  

  even bekijken, vasthouden, aantrekken en dergelijke Daarom moet een online-aanbieder  

  duidelijke informatie verschaffen over zijn bedrijf en melden waar consumenten terecht  

  kunnen met klachten..Ook voorziet de wet erin –net als bij telefonische verkoop- dat  

  consumenten in de meeste gevallen de bestelde producten binnen 7 werkdagen na ontvangst  

  zonder opgaaf van reden kunnen terugsturen en de overeenkomst kunnen herroepen.  

  Consumenten moeten op dit herroepingsrecht worden gewezen door de aanbieder. Meer in  

  algemene zin geldt natuurlijk ook voor online verkoop van producten en diensten dat er geen  

  sprake mag zijn van handelspraktijken die de consument misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien  

  van de kenmerken van het product, de prijs, de beschikbaarheid, en dergelijke.  

 

  De Consumentenautoriteit heeft sinds haar oprichting ieder jaar aandacht besteed aan  

  handelspraktijken online. In de afgelopen jaren heeft zij zich in dat kader beziggehouden met  

  webwinkels (2007), aanbiedingen voor sms-diensten (2008 en 2009) en online verkoop van  

  elektronica (2009). Ook de meeste verzoeken om bijstand die de Consumentenautoriteit  

  ontvangt van haar collega-toezichthouders in Europa hebben te maken met het online  

  aanbieden van goederen en diensten.  

  Binnen het thema ‘Oneerlijke handelspraktijken online’ wil de Consumentenautoriteit zich in  

  2010-2011 specifiek richten op: 

  a) Sms-diensten 

  b) Online verkoop van toegangsbewijzen voor concerten en evenementen 

 

  a) Sms-diensten 

  Net als in 2008 en 2009 wil de Consumentenautoriteit in 2010-2011 aandacht schenken aan   

  het onderwerp ‘sms diensten’. Daarbij gaat het om diverse diensten die via de mobiele  

  telefoon kunnen worden aangeboden, zoals ringtones, games en in toenemende mate ook  

  andere entertainment- en abonnementsdiensten. Voor dergelijke diensten wordt vaak via  

  websites reclame gemaakt.  
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 Het aanbieden van diensten via sms heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen,  

  onder meer door toegenomen technische mogelijkheden. Op de markt zijn grote, maar vooral  

  ook veel kleine aanbieders actief, al dan niet voor korte tijd. De marktomvang voor sms- 

  diensten is niet eenduidig vast te stellen maar bedraagt naar schatting tenminste € 200  

  miljoen.  

 

De problemen die consumenten tegenkomen zijn de volgende:   

-  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 ‘gratis’ dienst aan  

  een abonnement is gebonden; 

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

  wijze waarop de consument de dienst/overeenkomst desgewenst kan stopzetten; 

-  er is onduidelijkheid over de geadverteerde prijs/kosten. 

 

De aanpak van dit onderwerp heeft inmiddels geresulteerd in 3 besluiten van de 

Consumentenautoriteit waarbij sancties zijn opgelegd (van in totaal EUR 279.750,-). Ook heeft 

de Consumentenautoriteit 10 klachten ingediend bij de SRC wegens misleidende reclame, 

waarin zij in het gelijk is gesteld. Via voorlichting op ConsuWijzer, onder meer door een 

special in 2009 rondom ‘Valentijnssms-jes’, werden consumenten voorgelicht en 

gewaarschuwd voor misleidende aanbiedingen voor sms-diensten.   

Ook in andere Europese landen komen consumenten de genoemde problemen tegen. Dit bleek 

uit een gezamenlijke zoekactie op internet die de Consumentenautoriteit samen met haar 

Europese collega’s in 2008 heeft ondernomen. 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. Dit heeft geresulteerd in handhavingsacties in de 

diverse Europese lidstaten, al dan niet in gezamenlijkheid, waarvan de resultaten eind 2009 

zijn te verwachten. 

 

De sector zelf heeft de ‘Sms-gedragsode’ opgesteld die in april 2008 in werking trad. Mede 

naar aanleiding van een oproep door de Staatsecretaris van Economische Zaken, is de code 

eind 2008 verder aangescherpt. Sindsdien voorziet de code er onder meer in, dat er klachten 

kunnen worden ingediend bij de Stichting SMS-gedragscode. Sites die handelen in strijd met 

de code, moeten snel worden aangepast. De Consumentenautoriteit heeft in totaal 21 klachten 

neergelegd bij de Stichting. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste uitingen uiteindelijk zijn 

aangepast. 

ConsuWijzer ontvangt veel signalen (gemiddeld ca 400-500 per maand in 2009} dat de 

problemen nog niet zijn verholpen. Dat blijkt ook uit andere berichten, zoals de recentelijk 

door de Consumentenbond ingediende klachten bij de SRC. Daarom wordt de werking van de 

Code momenteel (i.e. najaar 2009) geëvalueerd door het Ministerie van Economische Zaken, de 
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OPTA en de Consumentenautoriteit. Mede vanwege de problemen die nog worden gemeld, 

blijft het onderwerp onverminderd in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan. 

 

Genoeg aanleiding voor de Consumentenautoriteit om blijvend hard op te treden tegen 

aanbieders die ondanks alle handhavingsactiviteiten, zelfreguleringsinitiatieven, en politieke 

en maatschappelijke druk tot nu toe nog steeds de wet overtreden bij het aanbieden van 

mobiele diensten. De Consumentenautoriteit werkt daarbij nauw samen met de OPTA.  

 

b) Online doorverkoop van toegangsbewijzen voor concerten en evenementen 

De Consumentenautoriteit wil zich ook in 2010-2011 richten op de online verkoop van 

toegangsbewijzen voor concerten en evenementen. Een aanzienlijk deel van de mensen koopt 

tickets voor concerten en (sport)evenementen inmiddels online. Daarbij zijn, zeker bij de 

aanschaf van meerdere tickets, al snel aanzienlijke bedragen mee gemoeid.  

De Consumentenautoriteit is onlangs gestart met het controleren van websites van bedrijven 

die dergelijke toegangskaarten doorverkopen. De controle richt zich op de juistheid en 

volledigheid van de informatieverstrekking aan consumenten. De Consumentenautoriteit heeft 

deze actie ondernomen, omdat consumenten via ConsuWijzer regelmatig klagen over 

problemen met kaartjes die zij via deze websites hebben gekocht. 

Vaak is het consumenten niet duidelijk dat het om de doorverkoop van toegangskaartjes gaat. 

De consument betaalt veelal een hogere prijs dan de prijs die oorspronkelijk op het kaartje 

vermeld staat. Soms ook blijken de kaartjes ongeldig of is de consument zijn geld kwijt als het 

concert niet doorgaat.  

De Consumentenautoriteit heeft de betrokken bedrijven onlangs een brief gestuurd waarin de 

wettelijke verplichtingen staan toegelicht waaraan hun websites moeten voldoen. De 

Consumentenautoriteit zal het onderzoek de komende periode voortzetten en verwacht in de 

loop van 2010 de resultaten naar buiten te kunnen brengen. Omdat sommige aanbieders ook 

over de grens kaartjes aanbieden, werkt de Consumentenautoriteit waar nodig samen met 

haar Europese collega’s, met name in Beneluxverband.  

 

Overige activiteiten binnen dit Thema 

Naast deze twee concrete speerpunten, wil de Consumentenautoriteit zich binnen het thema 

‘oneerlijke handelspraktijken online’ ook oriënteren op de (markten voor) online 

datingdiensten en sociale netwerksites. Beide soorten diensten kenden de afgelopen jaren een 

enorme stijging in populariteit en hebben een grote groei doorgemaakt. De omzet van online 

dating in Europa steeg in de afgelopen 2 jaar van ca 320 miljoen naar ca 400 miljoen. Naar 

schatting zijn inmiddels zo’n 200-250 websites in Nederland actief op het gebied van 

relatiebemiddeling.  

Ten aanzien van sociale netwerksites blijkt uit onderzoek dat bijna de helft van de 

Nederlanders van 18 jaar en ouder een actief gebruiker is van sociale netwerksites gericht op 

 11



 

  

 

                                                        

privé-contact en dat negen procent gebruik maakt van zakelijke sociale netwerken.  

 

Met de groei en het succes van dergelijke diensten komen echter ook de 

consumentenklachten. Consumenten klagen ten aanzien van online datingdiensten over 

onduidelijke informatie over bijvoorbeeld tarieven en ook over misleidende informatie in 

advertentieteksten. Sociale netwerksites brengen nieuwe vormen van marketing en reclame 

met zich mee, doordat deze sites aanbieders van producten en diensten in staat stellen om 

advertenties en reclame specifiek te richten op bepaalde groepen (profielen) consumenten (en 

zelfs individuele consumenten). Profielen op dit soort sites, die door gebruikers worden 

aangemaakt, zijn immers gemakkelijk doorzoekbaar en vormen een waardevolle 

marketingbron. Daarnaast is het onderscheid tussen algemene communicatie en reclame op 

dergelijke sites niet altijd even duidelijk. Dit alles is des te relevanter nu kinderen en jongeren 

een belangrijke gebruikersgroep vormen van sociale netwerksites. Zo blijkt uit onderzoek dat 

80% van de 14-jarigen een Hyves-profiel heeft2.  

 

  Het bovenstaande is reden voor de Consumentenautoriteit om binnen het thema ‘oneerlijke 

handelspraktijken online’ een oriëntatie te doen op de consumentenklachten en -problematiek 

die online datingdiensten en sociale netwerksites met zich brengen. De Consumentenautoriteit  

wil in dat kader ook verkennen of zij mogelijkheden heeft om tegen de gesignaleerde 

problemen op te treden, al dan niet via voorlichting op ConsuWijzer. 

 

 

3. Garantie en non-conformiteit 

   

  ‘Garantie en non-conformiteit’ is een onderwerp dat de Consumentenautoriteit sinds de start  

  van de organisatie in 2007 op haar Agenda heeft staan. En met reden, want veel  

  consumentenmeldingen die bij ConsuWijzer binnenkomen hebben met dit onderwerp te  

  maken. Nog steeds staat het onderwerp in de Top 3 van aantal ontvangen meldingen bij  

  ConsuWijzer. In het eerste kwartaal van 2009 ontving ConsuWijzer 6.000 meldingen over dit  

  onderwerp. Dat is ook verklaarbaar, want deze regels komen vaak pas in beeld bij  

  consumenten indien er problemen zijn met een aanschaf, en dan vaak ook nog als het  

  een duur product betreft.  

 

  De Consumentenautoriteit heeft tot nu toe langs drie ‘sporen’ actie genomen:  

 

  - de Consumentenautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de garantieregels  

 

2 ‘Krabbels en respect plz? Hyves en kinderen’, onderzoek door Stichting Mijn Kind Online (september 

2009).  
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  bij  winkelketens in de elektronicabranche. De Consumentenautoriteit heeft in eerste instantie   

  voor deze branche gekozen, aangezien het merendeel van de consumentenmeldingen bij  

  ConsuWijzer daarop betrekking heeft, en het ook gaat om relatief grote aankopen. Dit heeft er  

  onder meer toe geleid dat een aantal bekende ketens van elektronicawinkels (DynaByte,  

  Paradigit, Computerland) een toezegging hebben afgegeven dat zij hun garantiebeleid in  

  overeenstemming hebben gebracht met de wettelijke regels. De Consumentenautoriteit ziet er  

  op toe dat dit zo blijft. 

 

  - daarnaast heeft de Consumentenautoriteit acties ondernomen, gericht op kennisverbetering  

  bij consumenten en ondernemers: voor consumenten werd op ConsuWijzer –in aanvulling op  

  algemene voorlichting en beantwoording van vragen- een ‘special’ geplaatst over ‘garantie’.  

  Om ondernemers beter bekend te maken met de regels met betrekking tot garantie en non- 

  conformiteit werd in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een ‘E-learning’- 

  module ontwikkeld. Voor deze module, die eerder dit jaar werd gelanceerd door de  

  Staatssecretaris van Economische Zaken, is veel belangstelling.  

 

  - tenslotte heeft de Consumentenautoriteit onderzoek laten doen naar nut en noodzaak  

  van het ‘bijkopen van garantie’. Uit dit onderzoek blijkt, dat het bijkopen van garantie in de  

  praktijk niet veel extra's biedt bovenop de wettelijke rechten. De ondernemingen bieden de  

  mogelijkheid tot het bijkopen van garantie actief aan in het verkoopgesprek. Hierbij wordt de  

  consument niet altijd volledig en juist geïnformeerd over wat de bijgekochte garantie biedt in  

  vergelijking tot de garantierechten die de consument al heeft. Het gevolg daarvan kan zijn, dat  

  consumenten op onjuiste gronden overgaan tot de aanschaf van een dergelijke bijgekochte  

  garantie. Ander gevolg kan zijn dat consumenten ten onrechte niet in hun rechten worden  

  gekend indien zij geen garantie hebben bijgekocht.  

  De omzet die de onderzochte ondernemingen met de bijgekochte garantie hebben  

  behaald was in 2007 en 2008 ruim EUR 36.000.000,=. Gemiddeld gezien kost een bijgekochte  

  garantie EUR 62,00. De Consumentenautoriteit vermoedt dat er bij de verkoop van dit product  

  nogal eens sprake is van onjuiste en/of onvolledige of misleidende informatie. Dan zou sprake  

  kunnen zijn van een overtreding van de Wet OHP (oneerlijke handelspraktijken). Waar dit zo is  

  zal de Consumentenautoriteit in 2010 handhavend optreden.  

  

Ook voor de periode 2010-2011 wil de Consumentenautoriteit het onderwerp ‘garantie en 

conformiteit’ als prioriteit benoemen. In de periode 2010-2011 zal de Consumentenautoriteit 

zich richten op de grootste klachtenveroorzakers. Daarnaast is de Consumentenautoriteit 

betrokken bij een groot onderzoek in Benelux-verband waarbij een flink aantal 

telefoonwinkels, winkels in de doe-het-zelfbranche en elektronicawinkels worden getoetst op 

correcte informatieverstrekking over garantie en non-conformiteit.  
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4. Nieuwe wettelijke taken 

   

In paragraaf 2 in het voorgaande is al stilgestaan bij wetgeving, waaruit nieuwe taken voor de   

Consumentenautoriteit (en ConsuWijzer) voortvloeien. Ook aanbieders zullen zich moeten  

aanpassen aan deze nieuwe wetgeving en de verplichtingen die deze met zich brengt. De 

Consumentenautoriteit wil voor haar nieuwe taken gaan monitoren of er sprake is van 

structurele niet-naleving bij (bepaalde) aanbieders, en waar (derhalve) toezichts- en 

handhavingsacties van de Consumentenautoriteit aan de orde zijn. Het gaat daarbij om 

(mogelijke overtredingen van): 

 i)  verordening 1008/2008 (artikel 23), met betrekking tot transparante en duidelijke  

  prijzen voor vliegtickets 

ii)  de Dienstenwet 

iii)   de wetgeving met betrekking tot de contractsduur en (stilzwijgende) verlenging van  

  abonnementen, daarbij vooruitkijkend naar de verwachte inwerkingtreding van het  

  nog hangende initiatief-wetsvoorstel van het Kamerlid Van Dam over dit onderwerp.  

  Indien er aanleiding is voor optreden, zal de Consumentenautoriteit niet aarzelen haar 

bevoegdheden in te zetten. 

   

 

5. De grensoverschrijdende consument  

 

De internationale activiteiten van de Consumentenautoriteit vormen een belangrijk onderdeel 

van haar werkzaamheden. Aanbieders en consumenten verkopen c.q. kopen immers in 

toenemende mate goederen en diensten over de grens. Ook consumentenproblemen houden 

daarmee niet bij de landsgrenzen op. Het is daarom van belang dat de Consumentenautoriteit 

nauw samenwerkt met buitenlandse collega’s bij de bestrijding van grensoverschrijdende 

inbreuken. Bij veel consumentenproblemen waar de Consumentenautoriteit mee bezig is 

(geweest), is een grensoverschrijdende aanpak ook verweven met een nationale aanpak. 

Voorbeelden die in het voorgaande aan de orde kwamen (aanpak sms-diensten, webwinkels, 

algemene voorwaarden en garantie/non-conformiteit, online ticketshops) zijn hier duidelijke 

illustraties van.  

 

  Internationale samenwerking begint dicht bij huis: met de partners in Benelux-verband. Veelal 

doen in Nederland bekende consumentenproblemen zich ook in die landen voor. Mede gelet 

op het feit dat ook aanbieders vaak in meerdere Benelux-landen actief zijn, heeft een 

gezamenlijke aanpak in die gevallen meerwaarde. In 2008 werkte de Consumentenautoriteit 

daarom in Benelux-verband samen bij onderzoek naar algemene  voorwaarden van bedrijven in 

de meubel- en keukenbranche. Ook in 2010-2011 is verdere samenwerking voorzien, onder 
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meer ten aanzien van garantie en conformiteit en doorverkoop van toegangskaarten, zoals 

hierboven al toegelicht.  

 

  Intensieve samenwerking is er ook met andere consumententoezichthouders in Europa. Met 

deze collega-toezichthouders uit andere Europese lidstaten vormt de Consumentenautoriteit 

het Consumer Protection Cooperation (CPC) Network. Binnen dit netwerk werken de Europese 

consumentenautoriteiten aan de bestrijding van inbreuken op het consumentenrecht met een 

effect over de landsgrenzen heen. Dergelijke inbreuken schaden immers het vertrouwen van 

consumenten wanneer zij een aankoop doen in een ander land en verstoren bovendien de 

Europese interne markt. Gezamenlijk optreden door de Europese 

consumententoezichthouders komt dus ten goede aan consumentenbescherming in heel 

Europa. 

De Europese samenwerking voorziet er in de eerste plaats in dat Europese partners elkaar over 

en weer kunnen verzoeken om bijstand: hetzij om informatieverschaffing dan wel om het 

nemen van handhavingsmaatregelen. Krijgt de Consumentenautoriteit zo’n verzoek vanuit het 

buitenland  tegen in Nederland gevestigde aanbieders, dan geven wij daar gehoor aan. Binnen 

het Europese netwerk zijn wij daartoe ook verplicht. Omgekeerd vragen wij ook Europese 

collega’s om op te treden indien bedrijven uit die landen op de Nederlandse markt actief zijn 

en daarbij regels van consumentenbescherming overtreden. 

Het aantal verzoeken om bijstand dat de Consumentenautoriteit sinds de start van het CPC-

netwerk ontving, groeit gestaag: van 41 in 2007, naar 63 in 2008 en 45 in 2009 (tot en met 

september). In toenemende mate gaat het daarbij om de (arbeidsintensievere) verzoeken tot 

het nemen van  handhavingsmaatregelen. Veel verzoeken zijn overigens afkomstig van de ons 

omringende landen, België voorop.  

Bovendien speelt het Europese netwerk ook pro-actief in op consumentenproblemen die in 

heel Europa bekend zijn. Inmiddels zijn bijvoorbeeld drie ‘internet sweeps’ gehouden: 

gezamenlijke en gelijktijdige onderzoeken op internet. De onderwerpen waarop de afgelopen 

jaren is ‘gesweept’ zijn: online verkoop van vliegtickets, aanbiedingen voor ringtones en 

online verkoop van elektronica. Deze sweeps zijn de eerste fase in het onderzoek. Naar 

aanleiding van de sweep-acties zijn ‘verdachte’ websites verder onderzocht en volgden zo 

nodig handhavingsmaatregelen. De Consumentenautoriteit is met haar collega’s nog bezig 

met de afronding van de ‘ringtone’-sweep (afronding voorzien najaar 2009) en de ‘elektronica’-

sweep (afronding voorzien najaar 2010).     

   

Zoals ook blijkt uit de recente Mededeling van de Europese Commissie over de handhaving van 
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het consumentenacquis3, zijn de ambities van de Commissie met betrekking tot 

(grensoverschrijdende) handhaving groot, hetgeen de consumentenbescherming in Europa 

alleen maar ten goede komt. De Consumentenautoriteit zal dan ook actief blijven investeren in 

deze activiteiten, ook in samenhang met haar nationale acties, zodat het effect voor de 

consument wordt vergroot. 

 

Behalve binnen het Europese netwerk van consumentenautoriteiten, werkt de 

Consumentenautoriteit ook samen binnen het internationale netwerk ICPEN (International 

Consumer Protection and Enforcement Network). Inmiddels zijn ongeveer 40 landen bij het 

netwerk aangesloten, waaronder naast Europese landen ook de Verenigde Staten, Canada, 

Australië, Zuid-Korea, Japan, China en Chili. ICPEN heeft als doel het samenwerken en 

onderling uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’ op het gebied van toezicht en 

handhaving enerzijds en voorlichting anderzijds te bevorderen. Veel consumentenproblemen 

zijn wereldwijd bekend dus het is zinvol om hierover binnen ICPEN van gedachten te wisselen, 

van elkaar te leren en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. ICPEN kent een roulerend 

voorzitterschap. De Consumentenautoriteit heeft zich kandidaat gesteld om het 

voorzitterschap van ICPEN op zich te nemen in de periode augustus 2010-augustus 2011. Het 

voorzitterschap van ICPEN biedt de Consumentenautoriteit een uitgelezen kans om een 

richtinggevende rol te spelen binnen het netwerk en te sturen op de agenda. 

 

 

   

 

 

  

 

 

3 Mededeling van de Europese Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europese Economische en 

Sociale Comité en het Comité voor de Regio’s over de handhaving van het consumentenacquis, van 2 juli 2009, 

COM (2009), 330. 
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4. Consultatie 

 

De Consumentenautoriteit nodigt u uit te reageren op de voorgenomen thema’s. De 

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

vaststellen van de definitieve Agenda voor 2010-2011, die in januari 2010 zal worden gepubliceerd.  

 

Vragen die de Consumentenautoriteit u wil voorleggen: 

 

1. Wat is uw mening over de gekozen thema’s? Zijn dit de consumentenproblemen waar de 

Consumentenautoriteit in 2010-2011 aandacht aan zou moeten besteden? 

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

thema’s?  

3. Zijn er binnen de genoemde thema’s 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 23 november 2009 bij de Consumentenautoriteit aanleveren. U kunt uw 

reactie per email sturen aan: 

 

consultatie@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 haar website4, tenzij u aangeeft 

daarop geen prijs te stellen. 

 

                                                         

4 www.consumentenautoriteit.nl 
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