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Datum 

2 juli 2010 

 

Kenmerk 

CA/NB/426/64 

 

Besluit 

Besluit van de Consumentenautoriteit op de bezwaren van Keukenkampioen B.V. tegen het besluit van 

de Consumentenautoriteit van 19 november 2009 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 19 november 2009 (hierna: het primaire besluit) heeft de Consumentenautoriteit 

vastgesteld dat Keukenkampioen B.V. (hierna: Keukenkampioen) een overtreding heeft begaan van 

artikel 8.8 Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: Whc), juncto artikel 6:193c, tweede 

lid, aanhef en onder b, Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De Consumentenautoriteit heeft 

Keukenkampioen daarvoor een boete opgelegd van EUR 110.000,- en heeft Keukenkampioen gelast 

haar werkwijze in overeenstemming te brengen met voornoemd artikel. Daarbij heeft de 

Consumentenautoriteit de dwangsom bepaald op EUR 5.000,- per dag met een maximum van 

EUR 200.000,-. De begunstigingstermijn is vastgesteld op vier weken na bekendmaking van het 

bestreden besluit. 

 

2. Bij brief van 24 november 2009 heeft Keukenkampioen bezwaar gemaakt tegen het primaire 

besluit. 

 

3. Overeenkomstig het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften 

Consumentenautoriteit van 8 november 20071 heeft de Consumentenautoriteit het bezwaar tegen 

het primaire besluit voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften 

Consumentenautoriteit (hierna: de Adviescommissie). 

 

4. Op 5 maart 2010 zijn Keukenkampioen en de Consumentenautoriteit (hierna tezamen: partijen) 

naar aanleiding van de ingediende bezwaren ten kantore van de Consumentenautoriteit door de 

Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag opgemaakt dat bij brief van 24 maart 2010 

aan partijen is toegestuurd. 

 

5. Op 16 april 2010 heeft de Adviescommissie haar advies vastgesteld en aan de 

Consumentenautoriteit uitgebracht. Het advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan 

integraal onderdeel uit. 

                                                           
1 Staatscourant nr. 224/10. 
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6. Voor een uitgebreide weergave van de procedure alsmede van de bezwaren van Keukenkampioen, 

de standpunten van de Consumentenautoriteit en de toepasselijke regelgeving, wordt verwezen 

naar randnummers 2.1 tot en met 5.11 van het advies. 

 

2. Het advies van de Adviescommissie 

 

7. Het advies van de Adviescommissie luidt als volgt: 

“Op grond van het bovenstaande adviseert de Commissie het bezwaarschrift van Keukenkampioen 

van 24 november 2009, tegen het besluit van de Consumentenautoriteit van 19 november 2009, 

kenmerk CA/NB/427/16,  

• gegrond te verklaren voor zover dit bezwaarschrift is gericht tegen: 

- de motivering van de hoogte van de boete; en 

- de verhoging van de boete met 10% tot EUR 110.000,-. 

• voor het overige ongegrond te verklaren.” 

 

8. De Consumentenautoriteit neemt het advies van de Adviescommissie over voor zover daarbij is 

geadviseerd de bezwaren van Keukenkampioen met betrekking tot de door de 

Consumentenautoriteit vastgestelde overtreding ongegrond te verklaren. Het advies van de 

Adviescommissie om de bezwaren van Keukenkampioen met betrekking tot de hoogte van de 

boete en de boeteverhoging gegrond te verklaren, neemt de Consumentenautoriteit niet over. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:13, zevende lid, Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: 

Awb) wordt deze afwijking onder paragraaf 4 nader gemotiveerd. In paragraaf 3 wordt 

overeenkomstig het advies op één punt van het primaire besluit een aanvullende motivering 

gegeven. 

 

3. Aanvullende motivering  

 

9. De Adviescommissie overweegt in randnummer 6.20 en 6.21 dat de Consumentenautoriteit het 

causaal verband tussen de misleidende handelspraktijk en de handelingen die de gemiddelde 

consument verricht of kan verrichten als bedoeld in artikel 6:193c, tweede lid, onder b, BW, beter 

dient te motiveren. Zij stelt in dat verband, samengevat weergegeven, dat de 

Consumentenautoriteit dient te bewijzen dat de consument in het bijzonder door de misleidende 

handelspraktijk een aankoopbeslissing doet of kan doen die hij anders niet had gedaan.  

 

10. De Consumentenautoriteit heeft zich in het primaire besluit op het standpunt gesteld dat, verkort 

weergegeven, Keukenkampioen zich presenteert als een CBW-erkende onderneming en dat de aard 

en het doel van deze gedragscode is een onderscheidend element te zijn waarmee bij de CBW 

aangesloten bedrijven vertrouwen wekken en consumenten over kunnen halen vanwege extra 

service, garanties, veiligheid en betrouwbaarheid de voorkeur te geven aan een bij de CBW 
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aangesloten winkel boven een niet daarbij aangesloten winkel. Dit standpunt moet worden gezien 

als de omschrijving van het causaal verband waarop de Adviescommissie duidt.  

 

11. Het causaal verband is naar het oordeel van de Consumentenautoriteit in het primaire besluit door 

haar op een goede wijze onderbouwd. Aanvullend merkt de Consumentenautoriteit nog het 

volgende op. Het is naar haar oordeel aannemelijk dat de gemiddelde consument die een 

beslissing neemt over de aanschaf van een nieuwe keuken daarbij de omstandigheid betrekt dat 

Keukenkampioen is aangesloten bij de CBW en dat die omstandigheid zijn beslissing zodanig kan 

beïnvloeden dat hij overgaat tot een aankoop bij Keukenkampioen. Daarbij is van belang dat, zoals 

al weergegeven in het primaire besluit, Keukenkampioen zich nadrukkelijk profileert met zijn CBW-

erkende status, zodat consumenten van die status op de hoogte zullen zijn. Voorts acht de 

Consumentenautoriteit het aannemelijk dat de gemiddelde consument zich bij het nemen van een 

aankoopbeslissing met betrekking tot een nieuwe keuken, juist vanwege de grote financiële 

bedragen die daarmee gemoeid zijn, ook daadwerkelijk zal laten leiden door het feit dat 

Keukenkampioen is aangesloten bij een branchevereniging. Het zal de consument duidelijk zijn dat 

aan de CBW-erkende status voor hem als consument bepaalde extra voordelen en zekerheden zijn 

verbonden die hij bij andere, niet aangesloten keukenaanbieders, niet zou hebben. Daarbij gaat 

het om veilige aanbetaling, extra produktgarantie en onpartijdige klachtbehandeling. Die extra 

voordelen en zekerheden kunnen ertoe leiden dat hij besluit zijn keuken bij Keukenkampioen te 

kopen en niet bij een andere keukenonderneming. 

 

4. Afwijking van het advies 

 

Onderbouwing van de hoogte van de boete 

12. De Adviescommissie adviseert de Consumentenautoriteit de bezwaren van Keukenkampioen over 

de onderbouwing van de hoogte van de boete gegrond te verklaren. De Consumentenautoriteit 

komt evenwel tot het oordeel dat die bezwaren van Keukenkampioen ongegrond zijn. In dat 

verband stelt de Consumentenautoriteit voorop dat Keukenkampioen haar bezwaar met  

betrekking tot de motivering van de hoogte van de boete marginaal heeft onderbouwd. In het 

hiernavolgende beperkt de Consumentenautoriteit zich dan ook tot een korte aanvulling van de 

motivering van het bestreden besluit, dan wel een beknopte motivering van de afwijking van 

hetgeen de Adviescommissie in haar advies aandraagt. 

 

13. Zoals de Adviescommissie ook in haar advies constateert, heeft de Consumentenautoriteit tot op 

heden geen boetebeleid ontwikkeld. Met de inwerkingtreding van de Wet Oneerlijke 

Handelspraktijken (hierna: Wet OHP) is het boetemaximum voor overtredingen van die wet gesteld 

op EUR 450.000. Het primaire besluit is het resultaat van een eerste zaak waarbij een 

handelspraktijk van een onderneming is getoetst aan de nieuwe Wet OHP.  
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Met de Adviescommissie is de Consumentenautoriteit van oordeel dat bij het ontbreken van een 

boetebeleid wel steeds een adequate en consistente motivering van de hoogte van de boete moet 

worden gegeven. De overweging van de Adviescommissie dat algemene boetetoemetingsregels 

impliceren dat de hoogte van de boete moet worden afgestemd op de ernst van de gedraging, de 

mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan en de 

omstandigheden waarin de overtreder verkeert, verwerpt de Consumentenautoriteit. De 

Consumentenautoriteit dient bij het bepalen van de hoogte van de boete artikel 5:46, tweede lid, 

van de Awb, dan wel artikel 2.21, eerste lid, Whc (oud), bij overtredingen die zijn aangevangen op 

of na 1 juli 2009, tot uitgangspunt te nemen. In die artikelen is bepaald dat de hoogte van de 

boete moet worden afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze aan de 

overtreder kan worden verweten en, zo nodig, de omstandigheden waaronder de overtreding is 

gepleegd. De duur van de overtreding dient op grond van artikel 2.21, eerste lid, Whc ook te 

worden meegenomen bij het bepalen van de boetehoogte, bij artikel 5:46, tweede lid,  Awb geldt 

die verplichting niet langer. 

 

14. Volgens de Adviescommissie wordt in het primaire besluit niet duidelijk gemaakt waarom de ernst 

en verwijtbaarheid dienen te leiden tot het opleggen van een boete van – specifiek – EUR 100.000. 

 

15. In het primaire besluit is onder 9.1 een paragraaf opgenomen getiteld ‘verwijtbaarheid en ernst 

van de overtredingen’. Hierin is, kort weergegeven, de overtreding als zeer ernstig gekwalificeerd 

en is ter onderbouwing daarvan gewezen op de zeer ernstige beschadiging van het 

consumentenvertrouwen bij het niet naleven van gedragscodes in het algemeen en bij de CBW-

erkend regeling in het bijzonder. Vervolgens is in dit verband aandacht besteed aan het nadeel wat 

bonafide ondernemingen ondervinden van een misleidende handelspraktijk van een malafide 

onderneming en aan het belang van zelfregulering in het algemeen. 

 

16. De Consumentenautoriteit bepaalt de ernst van de overtreding van een bestuursrechtelijk te 

handhaven norm aan de hand van een tweetal kernbelangen. Die kernbelangen zijn bepaalde 

normen (of: waarden) die ten grondslag liggen aan - het doel van - de Whc en, in dit geval, aan de 

Wet OHP. Een kernbelang dat een zeer belangrijke rol speelt bij - het niet naleven van - Wet OHP - 

bepalingen is het consumentenvertrouwen. Bij het bepalen van de ernst van de onderhavige 

overtreding heeft de Consumentenautoriteit beoordeeld hoe groot zij de impact van de overtreding 

op het consumentenvertrouwen acht. Het resultaat van die beoordeling is weergegeven in het 

bestreden besluit. 

 

17. Voorts stelt de Consumentenautoriteit zich op het standpunt dat de vraag in hoeverre de 

overtreding aan de overtreder kan worden verweten in dit geval reeds is verdisconteerd in de 

wettelijke norm en de bepaling van de ernst van de overtreding van diezelfde norm door de 

Consumentenautoriteit.  
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Aangezien in dit geval is vastgesteld dat Keukenkampioen zich schuldig heeft gemaakt aan een 

misleidende handelspraktijk en in het begrip misleiding een bepaalde mate van opzet, en daarmee 

verwijtbaarheid, is verdisconteerd, is de mate van verwijtbaarheid  meegenomen bij het bepalen 

van de ernst van de overtreding. Zodoende ontbreekt in het primaire besluit een uiteenzetting wat 

betreft het aspect verwijtbaarheid. 

 

18. De Adviescommissie wijst er voorts op dat de Consumentenautoriteit in het primaire besluit ten 

onrechte geen aandacht heeft besteed aan de duur van de overtreding. 

 

19.  In het primaire besluit is bij de weergave van het wettelijk kader met betrekking tot de 

bestuurlijke boete ten onrechte artikel 5:46, tweede lid, van de Awb in plaats van artikel 2.21, 

eerste lid, Whc opgenomen. Dat betekent, zoals de Adviescommissie terecht heeft geconstateerd, 

dat de duur van de overtreding bij het bepalen van de hoogte van de boete ten onrechte niet is 

meegenomen. De Consumentenautoriteit heeft dit in het kader van haar heroverweging van het 

primaire besluit alsnog gedaan. In het primaire besluit is vastgesteld dat de periode van 

overtreding van 20 oktober 2008 tot 8 oktober 2009 loopt. Hoewel de Consumentenautoriteit van 

oordeel is dat de duur van deze overtreding, in relatie tot het aantal potentieel gedupeerde 

consumenten, aanzienlijk is, heeft zij besloten de in het primaire besluit opgelegde boete niet te 

verhogen aangezien dit zou betekenen dat Keukenkampioen door het instellen van bezwaar in een 

slechtere positie zou komen dan indien zij dit niet had gedaan. 

 

20. De Adviescommissie constateert in haar advies verder dat de Consumentenautoriteit in haar 

schriftelijke toelichting voor de hoorzitting van de Adviescommissie heeft overwogen dat de 

omvangrijke schaal waarop de overtreding heeft plaatsgevonden is meegenomen bij het bepalen 

van de hoogte van de boete maar dat uit het primaire besluit niet blijkt dat dit aspect deel heeft 

uitgemaakt van die beoordeling. 

 

21. De Consumentenautoriteit stelt vast dat bij het bepalen van de hoogte van de boete in het primaire 

besluit de schaal waarop de overtreding heeft plaatsgevonden niet relevant is geweest. Dit aspect 

is abusievelijk in de schriftelijke toelichting opgenomen.  

 

22. Tot slot constateert de Adviescommissie dat de omstandigheden waarin de overtreder verkeert niet 

aan de orde komen in het primaire besluit. 

 

23. De Consumentenautoriteit stelt vast dat hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. Ingevolge 

artikel 2.21, eerste lid, Whc (oud) houdt de Consumentenautoriteit zo nodig rekening met de 

omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Bij het nemen van het primaire besluit zijn 

de Consumentenautoriteit echter geen omstandigheden gebleken die zij als zodanig aanmerkt. 
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Boeteverhoging 

24. De Adviescommissie adviseert de Consumentenautoriteit het bezwaar van Keukenkampioen 

aangaande de boeteverhoging gegrond te verklaren. In dat verband overweegt de Adviescommissie 

dat de boeteverhogende omstandigheden, zoals die in het primaire besluit zijn opgesomd, veeleer 

gekwalificeerd dienen te worden als het standpunt van een overtreder die het niet eens is met de 

interpretatie van een wettelijke regel en met het oog daarop een bepaalde proceshouding 

aanneemt. 

 

25. De Consumentenautoriteit blijft bij haar standpunt zoals weergegeven in het primaire besluit. 

Aanvullend overweegt de Consumentenautoriteit dat met Keukenkampioen is afgesproken2 om een 

toezegging overeen te komen. Indien Keukenkampioen niet van die gelegenheid gebruik had willen 

maken, had zij die afspraak met de Consumentenautoriteit niet dienen te maken, dan wel had het 

op haar weg gelegen om zo spoedig mogelijk aan de Consumentenautoriteit te laten weten dat zij 

hiervan alsnog zou afzien. Dat heeft Keukenkampioen nimmer gedaan. De Consumentenautoriteit 

acht de niet-coöperatieve houding van Keukenkampioen zeer ernstig. Enerzijds omdat door deze 

houding van Keukenkampioen de situatie waarin de geconstateerde overtreding heeft 

plaatsgevonden onnodig veel langer heeft voortgeduurd, waardoor een aanzienlijk groter aantal 

consumenten potentieel in hun belangen kunnen zijn geschaad. Anderzijds wijst de 

Consumentenautoriteit erop dat zij pas optreedt indien private partijen niet in staat blijken een 

probleem binnen het private fundament op te lossen. Een toezegging vormt daarbij een snelle en 

efficiënte manier om een overtreding te (doen) beëindigen. Het is van belang dat een partij die niet 

wenst mee te werken aan de mogelijkheid een toezegging overeen te komen, dit tijdig en duidelijk 

aangeeft. Op die manier is de Consumentenautoriteit beter in staat om met betrekking tot een 

geconstateerd probleem in een vroegtijdig stadium een verantwoorde keuze te maken met 

betrekking tot de mogelijke oplossingen van dit probleem, en de eventuele inzet van bepaalde 

handhavingsinstrumenten daarbij. De vraag hoe een overtreding zo snel, effectief en efficiënt 

mogelijk wordt beëindigd, speelt bij het maken van die keuze een grote rol.  

 

                                                           
2 Stuk 315/5, 315/6, 315/8 
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5. Besluit 

 

De Consumentenautoriteit: 

a) neemt het advies van de Adviescommissie over, met uitzondering van de randnummers 6.30 

tot en met 6.38; 

b) verklaart de bezwaren van Keukenkampioen ongegrond. 

 

’s Gravenhage, 2 juli 2010 

 

 

 

w.g. Mw. mr. B.C.M. van Buchem 

de Consumentenautoriteit 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de 

beroepsprocedure is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


