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Maakt een bedrijf gebruik van onredelijke algemene 

voorwaarden? Krijgen consumenten ongevraagd producten 

toegestuurd, vergezeld van een betalingsverzoek om hen tot 

aankoop te verleiden? Biedt een ondernemer zijn producten via 

internet aan zonder de consument correct te informeren over de 

bedenktijd? Sinds 1 januari 2007 is er voor dit soort gevallen de 

Consumentenautoriteit, die zich sterk maakt voor eerlijke handel 

tussen bedrijven en consumenten. De economische belangen 

van consumenten zijn daarbij het uitgangspunt.

De Consumentenautoriteit is een onderdeel van het Ministerie van Economische 

Zaken en ziet toe op naleving van het consumentenrecht. Nederland kent al een 

heel scala aan toezichthouders en consumentenorganisaties, zoals de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (OPTA) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en bijvoorbeeld de 

Consumentenbond, Stichting de Ombudsman, Stichting Geschillencommissies en 

de Stichting Reclame Code. Aan dit bestaande stelsel van consumentenbescher-

ming hecht de Consumentenautoriteit veel waarde.

De Consumentenautoriteit werkt met deze partijen samen bij de bescherming van 

consumentenbelangen én vult hen aan. Zo kan de Consumentenautoriteit zelf 

boetes en dwangsommen opleggen of via de rechter afdwingen dat overtredingen 

van het consumentenrecht worden gestaakt. Daarmee wordt het bestaande stelsel 

van consumentenbescherming effectiever.

De Consumentenautoriteit is opgericht omdat:
● inbreuken op het consumentenrecht met een collectief karakter vaak 

onopgelost bleven. Er bleek behoefte aan een aanvullende consumen-

tenbeschermer mét machtsmiddelen;
● overtredingen steeds vaker grensoverschrijdend zijn door het opengaan 

van internationale markten. Een nieuwe Europese verordening heeft als 

doel de samenwerking bij het bestrijden van deze inbreuken te verster-

ken door een netwerk op te richten van bevoegde autoriteiten in de ver-

schillende lidstaten.



De Consumentenautoriteit houdt toezicht op de regelgeving inzake:
● misleidende reclame;
● pakketreizen;
● algemene voorwaarden;
● deeltijdgebruik onroerende goederen (‘timesharing’);
● garanties;
● koop op afstand;
● elektronische handel;
● buiten verkoopruimte gesloten overeenkomsten (colportage);
● prijsaanduiding;
● naar verwachting vanaf medio 2007: oneerlijke handelspraktijken 

De taken van de Consumentenautoriteit vloeien voort uit de Wet Handhaving 

Consumentenbescherming (WHC). Haar drie hoofdtaken zijn: 

● de handhaving van de regels uit deze wet, 

● coördinatie bij grensoverschrijdende over tredingen, en 

● adequate informatievoorziening aan consumenten en aanbieders.

Taken van de Consumentenautoriteit

De Consumentenautoriteit ziet erop toe dat aanbieders de wetten en regels op het De Consumentenautoriteit ziet erop toe dat aanbieders de wetten en regels op het 

gebied van consumentenbescherming naleven. Bij overtredingen kan de Consu-gebied van consumentenbescherming naleven. Bij overtredingen kan de Consu-

mentenautoriteit ingrijpen onder twee voorwaarden:

● de overtreding moet een collectief karakter hebben. Meerdere consumenten de overtreding moet een collectief karakter hebben. Meerdere consumenten 

moeten er dus door gedupeerd (kunnen) worden;

● marktpartijen en consumentenorganisaties moeten zelf niet of onvoldoende in 

staat zijn om de overtreding aan te pakken.

Waar mogelijk laat de Consumentenautoriteit het aan marktpartijen over om een Waar mogelijk laat de Consumentenautoriteit het aan marktpartijen over om een 

inbreuk op het consumentenrecht te laten eindigen. Maar treedt er geen structu-inbreuk op het consumentenrecht te laten eindigen. Maar treedt er geen structu-

rele gedragsverandering op, dan kan de Consumentenautoriteit (alsnog) optreden. rele gedragsverandering op, dan kan de Consumentenautoriteit (alsnog) optreden. 

Ook kan zij het voortouw nemen wanneer zij verwacht dat partijen zelf niet voor Ook kan zij het voortouw nemen wanneer zij verwacht dat partijen zelf niet voor 

een snelle en effectieve oplossing kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als de schade voor een snelle en effectieve oplossing kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als de schade voor 

consumenten het niet toelaat dat de inbreuk langer voortduurt, of bij herhaalde consumenten het niet toelaat dat de inbreuk langer voortduurt, of bij herhaalde 

overtreding. Een afweging kan ook zijn dat optreden door de Consumenten-

autoriteit bij uitstek een afschrikwekkende (signaal)werking heeft. Bij elke (soort) 

overtreding beoordeelt de Consumentenautoriteit of een rol voor haar is wegge-overtreding beoordeelt de Consumentenautoriteit of een rol voor haar is wegge-

legd en zo ja, welke.



Handhaving van wetten en regels

Om effectief onderzoek te kunnen doen naar mogelijke overtredingen heeft de 

Consumentenautoriteit diverse wettelijke bevoegdheden, waaronder het inzien van 

gegevens en bescheiden en het betreden van locaties. Om een overtreding te 

doen eindigen, heeft de Consumentenautoriteit verschillende instrumenten tot haar 

beschikking. Zo kan de Consumentenautoriteit de ondernemer een toezegging 

laten doen dat hij de inbreuk op het consumentenrecht staakt. De Consumenten-

autoriteit kan die toezegging vervolgens openbaar maken. Ook kan de Consumen-

tenautoriteit, nadat een overtreding is vastgesteld, in veel gevallen een boete of 

een last onder dwangsom opleggen. 

Wanneer sprake is van ‘open normen’ waarbij de wet of regel niet eenduidig en 

concreet is, kan de overtreding door tussenkomst van de civiele rechter worden 

beëindigd. Daartoe kan de Consumentenautoriteit via een bijzondere verzoek-

schriftprocedure zaken aanbrengen bij het gerechtshof in Den Haag. Daarnaast 

kan zij een kort geding of een collectieve actie starten bij de rechtbank. 

Per geval beoordeelt de Consumentenautoriteit de aard en de ernst van de over-

treding en welk handhavingsinstrument het meest effectief en efficiënt is. In het ene 

geval kan een waarschuwing of een informatief gesprek al effectief zijn, terwijl in het 

andere geval zwaardere middelen moeten worden ingezet om te bereiken dat de 

overtreding eindigt.

Ten slotte kan de Consumentenautoriteit de rechter verzoeken om een overeen-

komst voor de afwikkeling van massaschade van consumenten verbindend te 

 verklaren. Dit laatste middel zal de Consumentenautoriteit - op aanwijzing van de 

Minister van Economische Zaken - slechts inzetten wanneer marktpartijen niet zelf tot 

een oplossing komen.

De Consumentenautoriteit treedt niet alleen op tegen nationale inbreuken op het 

consumentenrecht, maar is mede opgericht om grensoverschrijdende overtredin-

gen aan te pakken. De ontwikkeling van internethandel, de komst van de euro en 

de uitbreiding van de Europese Unie bieden consumenten steeds meer mogelijk-

heden voor grensoverschrijdende aankopen. Met deze ontwikkelingen is ook het 

aantal grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht toegenomen. 

Om te voorkomen dat de verdere ontwikkeling van de interne markt hierdoor 

geremd wordt, maakt de Consumentenautoriteit deel uit van een netwerk van 

Europese toezichthouders die samenwerken om consumenten te beschermen bij 

aankopen over de grens. Wanneer een Nederlands bedrijf verdacht wordt van een 

overtreding, dan kan de Consumentenautoriteit op verzoek informatie over dat 

bedrijf verschaffen aan buitenlandse toezichthouders. Zo nodig kan de Consumen-

tenautoriteit tegen het bedrijf optreden. 

Omgekeerd kan de Consumentenautoriteit ook informatie opvragen bij buiten-

landse toezichthouders over bedrijven ter plekke die overtredingen begaan 

waardoor Nederlandse consumenten worden gedupeerd. Vervolgens kan de 

Consumentenautoriteit die toezichthouders verzoeken om tegen deze bedrijven 

op te treden.

“De Consumentenautoriteit 

en Het Juridisch Loket vullen 

elkaar goed aan. Wij richten 

ons vooral op de individuele 

consument. De Consumen-

tenautoriteit kan een stevige 

positie verwerven in het 

behartigen van consumen-

tenbelangen op collectief 

niveau.” 

drs. J.A. Waal, directeur 

Het Juridisch Loket



Coördinatie bij grensoverschrijdende 
overtredingen

Naast de Consumentenautoriteit werken ook andere toezichthouders aan de aan-Naast de Consumentenautoriteit werken ook andere toezichthouders aan de aan-

pak van grensoverschrijdende overtredingen van het consumentenrecht; de AFM, pak van grensoverschrijdende overtredingen van het consumentenrecht; de AFM, 

de Voedsel en Warenautoriteit, de NMa, de OPTA, de Nederlandse Zorgautoriteit, 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het 

Commissariaat voor de Media.  

Voor een effectieve coördinatie en samenwerking bij de aanpak van grensover-Voor een effectieve coördinatie en samenwerking bij de aanpak van grensover-

schrijdende inbreuken, is de Consumentenautoriteit aangewezen als ‘verbindings-schrijdende inbreuken, is de Consumentenautoriteit aangewezen als ‘verbindings-

bureau’ tussen de Nederlandse toezichthouders en de consumententoezicht-bureau’ tussen de Nederlandse toezichthouders en de consumententoezicht-

houders in de andere Europese lidstaten. houders in de andere Europese lidstaten. 

Informatievoorziening aan consumenten 

Voor praktisch advies over rechten en plichten kan de consument terecht bij 

ConsuWijzer, een laagdrempelig informatieloket van de Consumenten autoriteit, 

de NMa en de OPTA. Door informatie te verstrekken, wil de Consumentenautoriteit 

de positie van consumenten in het economisch verkeer versterken. Bovendien 

houdt de Consumentenautoriteit, door de informatie die via ConsuWijzer binnen-

komt, zicht op wat in de markt speelt. Dit kan voor de toezichthouder belangrijke 

informatie opleveren.

Consumenten kunnen ConsuWijzer bereiken via de website 

www.consuwijzer.nl en telefonisch via 088 070 70 70 (nationaal tarief). 

Het doel van ConsuWijzer is de consument:

● bewust te maken van zijn rechten;

● praktisch advies te geven over zijn rechten;praktisch advies te geven over zijn rechten;

● de weg te wijzen naar organisaties en instanties waar hij zijn recht kan halen.de weg te wijzen naar organisaties en instanties waar hij zijn recht kan halen.

“De Consumentenautoriteit 

en de SGC kunnen elkaar 

goed aanvullen. Wij zien 

natuurlijk alleen de proble-

men van de partijen die bij 

ons klagen. Dat is een 

selectief deel van de markt. 

De Consumentenautoriteit 

ziet ook andere problemen 

en kan partijen die daarbij 

betrokken zijn naar ons 

doorverwijzen om des-

gewenst een geschillen-

commissie in het leven te 

roepen.”

mr. H. Kuijpers, directeur 

Stichting Geschillencommissies 

voor Consumentenzaken (SGC)

“De Consumentenautoriteit 

heeft enerzijds toege-

voegde waarde bij het 

oplossen van problemen 

die niet via zelfregulering 

op te lossen zijn. Anderzijds 

is de Consumentenautoriteit 

een objectieve, neutrale 

partij die voorlichting kan 

geven over de rechten en 

plichten van consumenten 

en ondernemers die voort-

komen uit de Europese 

regelgeving. Zonder dat 

daarbij de indruk wordt 

gewekt dat zij zelf bemid-

delt bij het oplossen van 

individuele klachten.”

drs. H.J.J. van Breemen, secretaris 

consumentenzaken VNO-NCW



Voordeel voor bedrijven en consumenten

Eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten is niet alleen in het voordeel van 

de consument. Het komt ook het bedrijfsleven ten goede. Aanbieders die zich niet 

aan het consumentenrecht  houden, ontregelen immers de markt. De bonafide 

ondernemer lijdt hieronder. Door overtreders aan te pakken, profiteren zowel 

consumenten als ondernemers van eerlijke handel en daarmee van economische 

groei en welvaart.

Ondernemers kunnen terecht op www.consumentenautoriteit.nl voor meer informa-

tie over de regels van het consumentenrecht en voor handvatten om die regels na 

te leven.

Meer weten?

Consumentenautoriteit
Bezoekadres: Wijnhaven 24

Postbus 16759

2500 BT Den Haag

Telefoon : 070 330 59 79

Fax : 070 330 59 89

E-mail : info@consumentenautoriteit.nl

Website : www.consumentenautoriteit.nl

“De Consumentenbond maakt 

zich al jaren sterk voor een 

toezicht houder. De oprichting van 

de Consumentenautoriteit leidt tot 

betere consumentenbescherming. 

Consumenten moeten nu het ver-

trouwen krijgen dat er iets wordt 

gedaan met hun vragen en klach-

ten, voor zover deze een collectief 

karakter hebben. Wanneer de 

Consumentenautoriteit daaraan 

gaat werken, zien wij de toekomst 

met vertrouwen tegemoet. Een 

toekomst van hechte samen-

werking tussen de Consumenten-

autoriteit, de Consumentenbond 

en de consumenten zelf.”

mr. J.T. Peters, beleidsmedewerker

Consumentenbond


