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Datum 

2 juli 2010 

 

Kenmerk 

CA/NB/513/26 

 

Besluit 

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

openbaarmaking van het sanctiebesluit van 19 november 2009.  

 

1. Verloop van de procedure 

 

1. De Consumentenautoriteit heeft een onderzoek doen instellen naar de naleving van de 

verplichtingen opgenomen in artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: 

Whc), juncto artikel 6:193c, tweede lid, sub b, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) door 

Keukenkampioen B.V. (hierna: Keukenkampioen). Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapport 

in de zin van artikel 2.8, eerste lid, Whc (oud), dat op 24 oktober 2009 is ondertekend.  

 

2. Overeenkomstig de artikelen 2.11 en 2.17 Whc (oud) is Keukenkampioen in de gelegenheid gesteld 

om mondeling en schriftelijk haar zienswijze te geven op het rapport. Tijdens de hoorzitting van 8 

oktober 2009 heeft de Consumentenautoriteit overeenkomstig artikel 2.23, tweede lid, Whc 

Keukenkampioen gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken over het openbaar maken van het 

nog te nemen sanctiebesluit. 

 

3. De Consumentenautoriteit heeft bij besluit van 19 november 2009 (hierna: het sanctiebesluit) 

vastgesteld dat Keukenkampioen artikel 6:193c, tweede lid, sub b, BW niet heeft nageleefd en 

heeft de onderneming een boete en een last onder dwangsom opgelegd.  

 

4. De Consumentenautoriteit heeft in de begeleidende brief (hierna: het openbaarmakingsbesluit) bij 

de toezending van het (vertrouwelijke) sanctiebesluit, aangegeven dat zij voornemens was het 

sanctiebesluit twee weken na de bekendmaking van het besluit openbaar te maken conform artikel 

2.23, derde lid, Whc. Hierbij werd Keukenkampioen in de gelegenheid gesteld om gemotiveerd aan 

te geven welke gegevens in het sanctiebesluit als vertrouwelijk moesten worden aangemerkt. Ook 

werd Keukenkampioen gewezen op de mogelijkheid om binnen die termijn van twee weken een 

voorlopige voorziening aan te vragen tegen het openbaarmakingsbesluit.  
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5. Bij brief van 24 november 2009 heeft Keukenkampioen bezwaar gemaakt tegen zowel het 

sanctiebesluit als het openbaarmakingsbesluit. Op diezelfde datum heeft Keukenkampioen bij de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam een tweeledig verzoek om voorlopige 

voorziening ingediend. Keukenkampioen verzocht de rechter om het sanctiebesluit te schorsen en 

om de Consumentenautoriteit te verbieden haar sanctiebesluit openbaar te maken. 

 

6. Bij brief van 26 november 2009 heeft de Consumentenautoriteit aan de Voorzieningenrechter 

gemeld de publicatie van het sanctiebesluit uit te stellen tot een dag na de uitspraak van de 

Voorzieningenrechter. De Voorzieningenrechter heeft op 6 januari 2010 de verzoeken om 

voorlopige voorziening afgewezen. 

 

7. Op 18 januari 2010 is de Consumentenautoriteit overgegaan tot openbaarmaking van het 

sanctiebesluit, door middel van het uitbrengen van een persbericht en plaatsing van het (openbare) 

sanctiebesluit op de website www.consumentenautoriteit.nl. Voorafgaand aan het uitbrengen van 

het persbericht is Keukenkampioen in de gelegenheid gesteld een reactie op - de tekst van - het 

persbericht uit te brengen. 

 

8. Bij brief van 15 maart 2010 heeft Keukenkampioen op verzoek van de Consumentenautoriteit 

aanvullende gronden van bezwaar tegen het openbaarmakingsbesluit ingediend.  

 

9. Bij brief van 31 maart 2010 heeft de Consumentenautoriteit Keukenkampioen in de gelegenheid 

gesteld, overeenkomstig artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht, om te worden gehoord 

naar aanleiding van het door haar tegen het openbaarmakingsbesluit ingediende bezwaar. Bij brief 

van 1 april 2010 heeft Keukenkampioen laten weten van deze gelegenheid geen gebruik te willen 

maken. 

 

2. Gronden van bezwaar 

 

10. Keukenkampioen voert tegen de openbaarmaking van het sanctiebesluit - samengevat 

weergegeven - het volgende aan. 

 

11. Openbaarmaking van sanctiebesluiten heeft volgens Keukenkampioen een punitief karakter. Naast 

een opgelegde boete wordt Keukenkampioen door publiekelijke vermelding van haar naam en de 

geconstateerde overtreding, nogmaals gesanctioneerd. Om die reden had de 

Consumentenautoriteit openbaarmaking van het sanctiebesluit achterwege moeten laten, en heeft 

zij onrechtmatig jegens Keukenkampioen gehandeld.  
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12. Keukenkampioen voert voorts aan dat uit artikel 2.23, eerste lid, Whc een bevoegdheid voor de 

Consumentenautoriteit voortvloeit, en geen verplichting om sanctiebesluiten openbaar te maken. 

Om die reden dient de Consumentenautoriteit, bij de gebruikmaking van die bevoegdheid, 

zorgvuldig alle daarbij aan de orde zijnde belangen tegen elkaar af te wegen. Uit het 

openbaarmakingsbesluit blijkt volgens Keukenkampioen niet dat een dergelijke belangenafweging 

heeft plaatsgevonden.  

 

13. Meer specifiek dient de Consumentenautoriteit volgens Keukenkampioen te onderbouwen waarom 

het algemeen belang dat gemoeid is met openbaarmaking van een nog niet in rechte vaststaand 

besluit opweegt tegen het belang van Keukenkampioen om niet (onevenredig) te worden 

benadeeld door het openbaar maken van de besluiten met volledige vermelding van de naam van 

Keukenkampioen.1  

 

14. In dit verband voert Keukenkampioen het volgende aan. Publicatie van het sanctiebesluit leidt tot 

ernstige en onherstelbare schade aan de onderneming. In het sanctiebesluit wordt een aanzienlijke 

boete opgelegd, hetgeen bij consumenten de suggestie wekt dat er sprake is van een ernstige 

overtreding. Nu de besluiten nog niet in rechte vast staan, had de Consumentenautoriteit slechts 

tot openbaarmaking over mogen gaan indien het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het 

belang van Keukenkampioen (onevenredig) te worden benadeeld door openbaarmaking.  

 

15. Keukenkampioen is van mening dat de Consumentenautoriteit er voor had moeten kiezen om, 

indien zij tot openbaarmaking over wilde gaan, de naam van de onderneming achterwege te laten 

en met een publicatie van algemene aard te volstaan. Hiermee zou het belang van 

openbaarmaking, het informeren en/of waarschuwen van de consument, gewaarborgd kunnen 

worden zonder dat Keukenkampioen ernstige en onherstelbare schade zou oplopen door een nog 

niet in rechte vaststaand sanctiebesluit.  

 

16. Keukenkampioen stelt daarbij dat op 21 december 2009, tijdens de zitting in het kader van de 

voorlopige voorzieningenprocedure, overeenstemming met de Consumentenautoriteit is bereikt 

over de aanpassing van de orderformulieren. Er was derhalve op het moment dat de 

openbaarmaking werd overgegaan geen dringende noodzaak tot waarschuwing van consumenten 

tegen of informatie over de beweerde handelspraktijk, aangezien die praktijk op dat moment was 

beëindigd. Bij een belangenafweging had om die reden het belang dat volgens de 

Consumentenautoriteit gemoeid is met openbaarmaking niet mogen opwegen tegen het belang 

van Keukenkampioen.  

 

 

 

                                                           
1 Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, 19 januari 2010, LJN: BL3030.  
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3. Beoordeling van het bezwaar 

 

Wettelijk kader 

17. Op grond van artikel 2.23, eerste lid, Whc is de Consumentenautoriteit bevoegd om een 

beschikking omtrent het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete 

openbaar te maken. Artikel 2.23, tweede lid, Whc schrijft voor dat de Consumentenautoriteit een 

voornemen tot openbaarmaking van een dergelijke beschikking te voren bekend maakt aan de 

overtreder. Dit dient te gebeuren op het moment dat de overtreder in de gelegenheid wordt 

gesteld zijn zienswijze over het voornemen omtrent het opleggen van een last onder dwangsom of 

boete, naar voren te brengen. Op grond van artikel 2.23, derde lid, Whc maakt de 

Consumentenautoriteit een beschikking waarin zij een last onder dwangsom dan wel een 

bestuurlijke boete oplegt, niet openbaar gedurende twee weken nadat het besluit op de in artikel 

3:41 Awb voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, tenzij de overtreder de beschikking zelf 

openbaar heeft gemaakt, heeft doen openbaar maken of openbaarmaking met de overtreder is 

overeengekomen. 

 

Procedure artikel 2.23 Whc 

18. In de Memorie van Toelichting bij artikel 2.23 Whc is opgemerkt dat met de in dat artikel 

neergelegde procedure de overtreder in de gelegenheid wordt gesteld een voorlopige voorziening 

bij de bestuursrechter te vragen om zo nodig openbaarmaking te verhinderen. “Als de 

Consumentenautoriteit direct zou kunnen openbaar maken, is het publicitaire leed immers al 

geleden: een voorlopige voorziening hangende een bezwaarschrift heeft dan weinig zin meer. De 

Consumentenautoriteit zal overigens voorafgaande aan het opleggen van een sanctie als ook na 

afloop van de termijn van twee weken zorgvuldig moeten handelen. Dat vloeit in zijn algemeenheid 

voort uit artikel 3:2 van de Awb en meer specifiek uit de presumptie van onschuld, zoals 

neergelegd in artikel 6 EVRM. Die zorgvuldigheid kan bijvoorbeeld in voorkomend geval tot 

uitdrukking komen in  de toonzetting van de bekendmaking en de vermelding dat nog beroep bij de 

rechter openstaat.”2 

 

19. Keukenkampioen is in het openbaarmakingsbesluit gewezen op de mogelijkheid een voorlopige 

voorziening aan te vragen tegen openbaarmaking van het sanctiebesluit. Keukenkampioen heeft 

van dit middel gebruik gemaakt door op 24 november 2009 een verzoek daartoe in te dienen bij 

de rechtbank Rotterdam. Door de Voorzieningenrechter is op 6 januari 2010 geoordeeld dat er 

geen gronden bestonden om openbaarmaking van het sanctiebesluit te verhinderen.  

 

 

 

                                                           
2 Kamerstukken II, 2005-2006, 30411, nr. 3, p.37. 
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20. Uit het vorenstaande blijkt dat de Consumentenautoriteit bij de openbaarmaking van het 

sanctiebesluit de procedure conform artikel 2.23 Whc heeft gevolgd en Keukenkampioen de 

gelegenheid heeft gehad zich te verzetten tegen de openbaarmaking. De Consumentenautoriteit 

heeft daarbij de in de Memorie van Toelichting vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. De 

Consumentenautoriteit heeft de termijn van twee weken uit artikel 2.23, derde lid, Whc gehanteerd 

en is eerst na de uitspraak van de Voorzieningenrechter overgegaan tot openbaarmaking van het 

sanctiebesluit. Daarbij zijn de door Keukenkampioen als vertrouwelijk aangemerkte gegevens uit 

het sanctiebesluit verwijderd. Tevens is door de Consumentenautoriteit bij de openbaarmaking 

duidelijk aangegeven dat Keukenkampioen ten tijde van de openbaarmaking bezwaar had 

ingediend. Daarbij is uitdrukkelijk vermeld dat Keukenkampioen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

sanctiebesluit, omdat zij het principieel niet eens is met de overwegingen van de 

Consumentenautoriteit. Daarnaast heeft de Consumentenautoriteit bij de openbaarmaking 

aangegeven dat Keukenkampioen heeft toegezegd haar kooporderformulieren aan te passen.  

 

Punitief karakter openbaarmaking 

21. De openbaarmaking van het sanctiebesluit was primair gericht op het waarschuwen en/of 

informeren van consumenten en was niet gericht op leedtoevoeging aan Keukenkampioen. In de 

Memorie van Toelichting bij artikel 2.23 Whc wordt gerefereerd aan artikel 6 EVRM in verband met 

de vereiste zorgvuldigheid bij de wijze waarop een sanctiebesluit openbaar wordt gemaakt. De 

wetgever noemt de toonzetting van de bekendmaking en de vermelding van rechtsmiddelen 

immers als voorbeelden. Uit de Memorie van Toelichting kan naar het oordeel van de 

Consumentenautoriteit dan ook niet worden afgeleid dat de publicatie naar zijn aard een punitief 

karakter heeft.  

 

22. Dat publicaties van sanctiebesluiten niet gericht zijn op leedtoevoeging blijkt ook uit jurisprudentie 

met betrekking tot openbaarmaking door andere toezichthouders. Hierin werd onder meer 

overwogen: 

“2.10 (…) De rechter is van oordeel dat bij de publicatie van het boetebesluit voldoende duidelijk is 

dat de schuld van de beboete rechtspersonen pas is vastgesteld als het besluit onherroepelijk heeft 

beslist. De mededeling bij de publicatie dat bezwaar en beroep kan worden ingesteld is daarvoor 

voldoende duidelijk. De onschuldpresumptie gaat echter niet zo ver dat verzoekers niet de bij de 

vervolging passende – evenredige- maatregelen, zoals de onderhavige publicatie van het 

boetebesluit om het publiek te informeren en te waarschuwen, moeten dulden. 
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2.11. De rechter deelt ook niet het standpunt van verzoekers dat de openbaarmaking een 

aanvullende straf is. Het doel van openbaarmaking is niet bestraffing maar waarschuwing van het 

publiek. Verweerder kan er naar het oordeel van de rechter in redelijkheid belang aan hechten dat 

ook tijdens de bezwaar – en beroepsprocedures, die geruime tijd in beslag kunnen nemen, het 

publiek wordt geïnformeerd en ook informatie wordt verstrekt welke bedrijven bij de handelingen 

waarvoor boete is opgelegd betrokken zijn.”3  

 

23. Gezien het voorgaande is de Consumentenautoriteit van oordeel dat het openbaar maken van het 

sanctiebesluit geen punitief karakter heeft (gehad).  

 

Vaste beleidslijn en belangenafweging 

24. De Consumentenautoriteit is zich ervan bewust dat artikel 2.23, eerste lid, Whc een bevoegdheid 

en geen verplichting tot openbaarmaking omvat. De Consumentenautoriteit hanteert echter een 

vaste beleidslijn om sanctiebesluiten openbaar te maken. Die beleidslijn houdt in dat 

sanctiebesluiten in beginsel openbaar worden gemaakt, vanwege het algemeen maatschappelijk 

belang om consumenten te informeren over en/of te waarschuwen voor bepaalde 

handelspraktijken van ondernemingen en publicatie dient ook als transparantie van het werk van 

de Consumentenautoriteit voor (gedupeerde) consumenten. Het kan immers niet zo zijn dat 

degenen op wiens bescherming de Whc is gericht, geen kennis zouden kunnen nemen van wat de 

Consumentenautoriteit als handhaver van die wet doet. Tot op heden heeft de 

Consumentenautoriteit alle sanctiebesluiten die zij heeft genomen, na een zorgvuldige 

belangenafweging. openbaar gemaakt. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Rechtbank Amsterdam 27 mei 2008, AWB 08/1542 WOB en AWB 08/1600 WOB, LJN: BD3014, in een zaak over de 

publicatie van een sanctiebeleid van de OPTA. Zie ook Rechtbank Rotterdam 3 september 2008, 08-2846, LJN: 

BF1175 in een zaak over de publicatie van een door de AFM opgelegde boete: “De voorzieningenrechter overweegt 

in dit verband dat publicatie primair is gericht op waarschuwing van de markt en niet leedtoevoeging als oogmerk 

heeft. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband naar de uitspraken van de rechtbank van 24 april 2006 (LJN: 

AW9642; JOR 2006/185) en 10 oktober 2006 (LJN: AZ0060). Dat de openbaarmaking als een bijkomende straf 

wordt gevoeld maakt die maatregelen niet reeds om die reden een bestraffende sanctie. Dat uit de wettelijke 

systematiek van bijvoorbeeld de Wet inzake de geldtransactiekantoren volgt dat de wetgever de openbaarmaking 

van het feit waarvoor een boete is opgelegd in die wet als een bestraffende sanctie heeft aangemerkt brengt niet 

met zich mee dat de publicatie onder de Wft eveneens een bestraffende sanctie oplevert.” Deze lijn is voortgezet in 

de uitspraak van 30 juni 2009 van de rechtbank Rotterdam, AWB 09/1497 BC-T2 en AWB 09/1498 BC-T2 (LJN: 

BJ1748). 
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25. Slechts indien het belang van een onderneming om openbaarmaking in een concreet geval te 

voorkomen zwaarder weegt dan het hierboven omschreven maatschappelijk belang, zal hierop een 

uitzondering worden gemaakt. In het geval van Keukenkampioen is niet gebleken van feiten en 

omstandigheden op grond waarvan er aanleiding bestond om die uitzondering te maken. In dit 

kader heeft Keukenkampioen gesteld dat openbaarmaking van het sanctiebesluit zou leiden tot 

ernstige en onherstelbare schade aan de onderneming. Naar het oordeel van de 

Consumentenautoriteit wegen de maatschappelijke belangen om het sanctiebesluit openbaar te 

maken zwaarder dan het door Keukenkampioen gestelde belang bij het voorkomen van 

(imago)schade. Daarbij zij opgemerkt dat voor zover de reputatie van Keukenkampioen 

daadwerkelijk schade heeft ondervonden, deze – in termen van causaliteit – ook veeleer valt toe te 

schrijven aan de overtreding van Keukenkampioen dan aan het geven van bekendheid aan de voor 

de overtreding opgelegde sanctie.  

 

Anonimisering sanctiebesluit 

26. Met de suggestie een sanctiebesluit openbaar te maken zonder vermelding van de naam van de 

onderneming miskent Keukenkampioen dat juist daarmee consumenten effectief gewaarschuwd 

en/of geïnformeerd kunnen worden voor en over bepaalde oneerlijke handelspraktijken. 

Consumenten kunnen op die manier extra alert zijn indien zij met die onderneming te maken 

krijgen. Anderzijds kunnen consumenten in meer algemene zin hun keuze voor een bepaald 

product en een bepaalde onderneming beter geïnformeerd maken indien zij ervan op de hoogte 

zijn welke ondernemingen binnen een bepaalde branche zich niet aan de wettelijke regels houden. 

Op deze wijze wordt derhalve de eerlijke handel tussen consumenten en ondernemingen 

bevorderd, de taak waarvoor de Consumentenautoriteit is ingesteld. Overigens zijn andere 

ondernemingen er in het kader van eerlijke handel ook bij gebaat dat duidelijk is aan welke 

onderneming binnen de branche een sanctie wordt opgelegd door de Consumentenautoriteit. Een 

sanctiebesluit openbaar maken zonder naam van de desbetreffende onderneming heeft niet het - 

volledige - gewenste effect.  

 

27. De omstandigheid dat er tussen de Consumentenautoriteit en Keukenkampioen ten tijde van de 

openbaarmaking overeenstemming was over de wijze waarop de orderformulieren zouden kunnen 

worden aangepast, zodat die formulieren als gevolg daarvan zouden voldoen aan de algemene 

voorwaarden van de CBW, doet aan het voorgaande niet af. In het sanctiebesluit is 

Keukenkampioen een last onder dwangsom opgelegd, om te bewerkstelligen dat Keukenkampioen 

in het vervolg zou handelen conform artikel 6:193c, tweede lid, sub b, BW. De enkele 

overeenstemming ten tijde van de openbaarmaking tussen de Consumentenautoriteit en 

Keukenkampioen over de wijze waarop de kooporderformulieren aangepast zouden kunnen 

worden, was voor de Consumentenautoriteit onvoldoende om vast te kunnen stellen dat 

Keukenkampioen die aanpassing in de praktijk ook daadwerkelijk zou doorvoeren en dat die 

aanpassing conform de opgelegde last onder dwangsom zou zien op haar gehele werkwijze 

(inbegrepen de communicatie van het personeel richting de consument en de informatie op de 
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website van de onderneming). De Consumentenautoriteit stelt pas na een zorgvuldige nacontrole 

vast of (volledig) is voldaan aan de opgelegde last onder dwangsom. Het voorgaande brengt met 

zich mee dat het belang om consumenten te waarschuwen, naast het belang consumenten te 

informeren (bijvoorbeeld over hun rechten) en inzicht te geven in de besluiten genomen door de 

Consumentenautoriteit, wel degelijk nog steeds aanwezig was op het moment van 

openbaarmaking. 

 

Conclusie 

28. Gelet op het vorenstaande is de Consumentenautoriteit van oordeel dat zij tot openbaarmaking van 

het sanctiebesluit van 19 november 2009 met betrekking tot Keukenkampioen heeft kunnen en 

ook heeft mogen overgaan. In dat verband heeft de Consumentenautoriteit een zorgvuldige 

belangenafweging gemaakt, heeft zij conform de procedure van artikel 2.23 Whc gehandeld en 

heeft zij aan alle in dat verband te stellen zorgvuldigheidsvereisten voldaan.  

 

4. Besluit  

 

29. De Consumentenautoriteit verklaart de bezwaren van Keukenkampioen B.V. tegen het 

openbaarmakingsbesluit van 19 november 2009 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. 

 


