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Besluit van de Consumenautoriteit als bedoeld in artikel 2.9 van de Wet 

handhaving consumentenbescherming tot het opleggen van een boete. 

 

Samenvatting besluit 

 

Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft is een Duitse onderneming 

die producten, zoals ergotrainers, Energy Smog Protectors en 

voedingssupplementen, afzet op de Nederlandse markt. Om Nederlandse 

consumenten te bereiken en voor haar producten te interesseren, werden onder 

de naam ITC Reisclub dagtochten met verkoopdemonstraties georganiseerd. 

Consumenten ontvingen per post een aan hen persoonlijk geadresseerde brief 

met folders, waarin zij werden uitgenodigd om aan een dagtocht deel te nemen. 

Consumenten konden zich door middel van een antwoordkaart aanmelden voor 

een dergelijke dagtocht. De dagtochten voerden naar veelal afgelegen 

horecagelegenheden in Nederland, waar vervolgens verkoopdemonstraties 

plaatsvonden. 

 

Nadat diverse signalen en klachten waren ontvangen over dagtochten met 

verkoopdemonstraties die plaatsvonden onder de naam ITC Reisclub hebben 

toezichthouders van de Consumentenautoriteit een onderzoek ingesteld naar de 

uitnodigingen die hiervoor aan Nederlandse consumenten werden verzonden. 

Deze uitnodigingen zijn getoetst aan de wetgeving inzake oneerlijke 

handelspraktijken. 

 

De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat deze uitnodigingen op een 

aantal punten niet voldeden aan de wetgeving inzake oneerlijke 

handelspraktijken. Zo werd in de uitnodigingen bedrieglijk de indruk gewekt dat 

de geadresseerde in het bijzonder was geselecteerd en dat die selectie betekende 

dat speciaal aan hem een fikse korting op de prijs van de dagtocht werd gegeven, 

dat hij al een prijs had gewonnen die tijdens de dagtocht aan hem zou worden 

uitgereikt, hetgeen niet gebeurde, en dat de dagtocht een toeristische excursie 

betrof, terwijl de dag feitelijk grotendeels gevuld was met verkoopdemonstraties. 

Ook werden gratis producten of maaltijden in het vooruitzicht gesteld, terwijl 

daaraan in werkelijkheid voorwaarden of kosten verbonden bleken te zijn.  
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In dit besluit legt de Consumentenautoriteit voor de geconstateerde overtredingen 

aan Goltex Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft een bestuurlijke boete 

op van in totaal EUR 300.000. 

1. Inleiding 

1.1 De aanleiding tot het onderzoek 

 

1. Op 15 oktober 2008 is de wetgeving ter implementatie van de Europese 
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken1 in werking getreden waarmee het 

Burgerlijk Wetboek (verder: BW) is gewijzigd. Op grond van deze wetgeving 

zijn oneerlijke handelspraktijken, waaronder misleidende en agressieve 

handelspraktijken, jegens consumenten verboden. De Consumentenautoriteit 

houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.2  

 

2. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze wetgeving heeft de 
Consumentenautoriteit in 2008 een verkennend onderzoek laten verrichten 

naar de aard en omvang van oneerlijke handelspraktijken waarmee 

Nederlandse consumenten worden geconfronteerd. In dit onderzoek is onder 

meer aandacht besteed aan misleidende en agressieve verkoop tijdens 

dagtochten per bus (hierna: dagtochten).3 

 

3. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Intomart Gfk, blijkt dat consumenten met 
betrekking tot dagtochten de volgende problemen ervaren: 

- van te voren weten zij niet dat tijdens de reis een 

verkoopdemonstratie plaatsvindt; 

- er wordt druk op hen uitgeoefend om iets te kopen; en 

- consumenten krijgen onvoldoende of onjuiste voorlichting over 

producten die verkocht worden en over voorwaarden die daaraan 

verbonden zijn. 

 

4. Op basis van dit onderzoek is, onder meer, vastgesteld dat misleidende en 
agressieve verkoop tijdens dagtochten de Nederlandse samenleving naar 

schatting 103 miljoen Euro per jaar kost en dat het gemiddeld betaalde bedrag 

per gedupeerde bij een misleidende of agressieve verkoop tijdens een 

dagtocht 295 Euro bedraagt.  

 

5. De resultaten van het verkennende onderzoek naar oneerlijke 
handelspraktijken in Nederland hebben er mede toe geleid dat in 2009 

verkoopdemonstraties een prioritair aandachtsgebied van de 

                                                
1 Wet van 25 september 2008 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk 

Wetboek en andere wetten aan de Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van 

ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Stb. 2008, 397. 
2 Met uitzondering van financiële diensten en producten. De Autoriteit Financiële Markten 

houdt toezicht op de naleving van oneerlijke handelspraktijken op de financiële markt. 
3 Het rapport “Oneerlijke Handelspraktijken (OHP’s) in Nederland”(november 2008) is te 

raadplegen op de website www.consumentenautoriteit.nl . Hierin worden dagtochten per bus 

aangeduid als ‘busreisjes’ (zie o.a. par. 4.6). 
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Consumentenautoriteit waren.4  

 

6. De Consumentenautoriteit heeft diverse signalen en klachten ontvangen over 
dagtochten met verkoopdemonstraties die plaatsvonden onder de naam “ITC 

Reisclub”. Zo ontving de Consumentenautoriteit op 7 november 2007 een e-

mailbericht van VARA’s Kassa over de handelspraktijken van ITC Reisclub5 en 

kwam in de periode februari - april 2009 bij ConsuWijzer een aantal meldingen 

binnen over ITC Reisclub.6 

1.2 Verloop van de procedure 

 

7. Naar aanleiding van deze signalen is de Consumentenautoriteit in april 2009 
een onderzoek gestart naar dagtochten die onder de naam ITC Reisclub 

werden georganiseerd. Tijdens het onderzoek is gebleken dat in Nederland 

sinds 1996 dagtochten onder de naam ITC Reisclub (hierna ook: ITC-

dagtochten) zijn georganiseerd. De ITC-dagtochten zijn in eerste instantie per 

18 juli 2009 gestaakt. Uit het dossier en hetgeen tijdens de hoorzitting naar 

voren is gebracht, blijkt dat de dagtochten in 2010 zijn hervat en dat deze in 

elk geval hebben plaatsgevonden tot eind 2010.7  

 

8. Toezichthouders van de Consumentenautoriteit hebben in de periode april 
2009 tot en met 17 juli 2009 meerdere keren deelgenomen aan de bedoelde 

dagtochten. Tevens hebben zij in de periode daarna onaangekondigd 

bedrijfsbezoeken gebracht aan de verkopers die de producten tijdens de 

verkoopdemonstraties verkochten (hierna: de verkopers). Ook hebben 

medewerkers van de afdeling Toezicht van de Consumentenautoriteit in de 

onderzoeksperiode diverse consumenten telefonisch benaderd en bevraagd 

over hun ervaringen met de dagtochten. Daarnaast hebben de toezichthouders 

in de onderzoeksperiode enkele informatieverzoeken ingediend bij het Duitse 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (hierna: het 

Duitse Bundesamt). De daarin gevraagde informatie is vervolgens door het 

Bundesamt verstrekt.8 

 

9. Op 26 april 2010 heeft het hoofd van de Afdeling Toezicht van de 
Consumentenautoriteit een rapport9 opgemaakt tegen ondermeer Goltex 

Vertriebs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (hierna: Goltex Vertriebs), 

hierna: het rapport.10 Het rapport is op 28 april 2010 verzonden aan Goltex 

                                                
4 Zie Agenda 2009 te raadplegen op website www.consumentenautoriteit.nl 
5 Dossierstuk CA/NB/387/5. 
6 Dossierstukken CA/NB/387/7 en CA/NB/387/11. 
7 Dossierstuk CA/NB/529/63. 
8 Dossierstukken CA/NB/387/12, CA/NB/387/66 en CA/NB/387/88. 
9 Op blz. 1 van het rapport (CA/NB/387/105) is de verwijzing naar art. 5:48 Awb, dat per 1 

juli 2009 art. 2.8 Whc vervangt, abusievelijk onvolledig vermeld. De correcte vermelding is: 

art. 5:48 Awb c.q. art. 2.8 Whc. Op grond van het overgangsrecht Vierde tranche Awb is  

laatstgenoemde bepaling nog van toepassing in het geval een onderneming  zowel voor als 

na 1 juli 2009 overtredingen beging. 
10 Het rapport is mede gericht tot twee andere ondernemingen te weten R&S 

Handelsvertretung GmbH en Pro-Actief Plus BV. Ten aanzien van de bevindingen die 

betrekking hebben op die ondernemingen zijn afzonderlijke besluiten opgesteld. Het gaat 
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Vertriebs.11 Het rapport vormt de grondslag voor dit besluit. 

 

10. Een Duitse vertaling van het rapport is op 20 juli 2010 aan Goltex Vertriebs 
verzonden.12 

 

11. Goltex Vertriebs is zowel schriftelijk als mondeling in de gelegenheid gesteld 
haar zienswijze op het rapport naar voren te brengen. Bij faxbrief van 31 

augustus 2010 heeft Goltex Vertriebs haar zienswijze op het rapport 

ingediend. Tijdens de hoorzitting op 25 oktober 2010 heeft Goltex Vertriebs 

haar zienswijze mondeling toegelicht ten overstaan van een hoorcommissie 

bestaande uit medewerkers van de Juridische Dienst van de 

Consumentenautoriteit. In de hoofdstukken 5, 7 en 8 wordt deze zienswijze 

besproken. 

1.3 Leeswijzer 

 

12. In dit besluit wordt allereerst ingegaan op de onderneming die in het rapport 
als overtreder is aangemerkt (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt het feitelijk 

kader van deze zaak vastgesteld (hoofdstuk 3) en wordt de conclusie van het 

rapport weergegeven (hoofdstuk 4). De zienswijze van de betrokken 

onderneming wordt besproken (hoofdstuk 5, tevens in hoofdstukken 7 en 8). 

De bevoegdheid van de Consumentenautoriteit wordt vastgesteld (hoofdstuk 

6), gevolgd door de juridische beoordeling door de Consumentenautoriteit 

(hoofdstukken 7 en 8). Tot slot van het besluit wordt de op te leggen 

maatregel vastgesteld (hoofdstukken 9 en 10). 

2. De onderneming 

 

13. Uit informatie van het Duitse Bundesamt blijkt dat onder de naam “Goltex” vijf 
bedrijven actief zijn, te weten:  

- Goltex Haushaltswarenhandels GmbH & Co. KG;  

- Goltex Reisen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft;  

- Goltex Reisen- und Beteiligungsgesellschaft mbH;  

- Goltex Vertriebs GmbH & Co.Kommanditgesellschaft (hierna: Goltex 

Vertriebs); en  

- Goltex Vertriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH.  

Deze bedrijven zijn alle gevestigd aan de Industriestraße 11, 49696 in 

Molbergen (Duitsland). Op hetzelfde adres zijn gevestigd: 

I-T-C Technische Handels- und Verwaltungs GmbH, WEVA Gesellschaft für 

Werbung und Vertriebs Agentur mbH en Dr. Horst Bein GmbH.13  

WEVA Gesellschaft für Werbung und Vertriebs Agentur mbH is de 

rechtsvoorgangster van Goltex Vertriebs.14  

Directeur van het Goltex concern is de heer [C].15 

                                                                                                                           

daarbij om andere overtredingen en/of een andere periode waarin de overtredingen zijn 

gepleegd. 
11 Dossierstuk CA/NB/529/5. 
12 Dossierstuk CA/NB/ 529/21. 
13 Dossierstuk CA/NB/387/12. 
14 Dossierstuk CA/NB/387/88. 
15 Dossierstuk CA/NB/387/12. 
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14.  Reiseclub of - in Nederland - ITC Reisclub is een handelsnaam van het Goltex 
concern. Onder deze naam worden consumenten uitgenodigd voor deelname 

aan dagtochten door middel van persoonlijk geadresseerde brieven. 

 

15.  Dit besluit ziet op de gedragingen van de onderneming Goltex Vertriebs. 

3. Feitelijk kader 

 

16. De Consumentenautoriteit stelt het feitelijk kader als volgt vast. 
 

17. Goltex Vertriebs is een Duitse onderneming die producten, zoals ergotrainers, 
Energy Smog Protectors en voedingssupplementen, afzet op de Nederlandse 

markt. Om Nederlandse consumenten te bereiken en voor haar producten te 

interesseren, zijn onder de naam ITC Reisclub dagtochten met 

verkoopdemonstraties georganiseerd. Consumenten ontvingen per post een 

aan hen persoonlijk geadresseerde brief met folders, waarin zij werden 

uitgenodigd om aan een dagtocht deel te nemen. De consument kon zich door 

middel van een antwoordkaart aanmelden voor een dergelijke dagtocht. De 

dagtochten voeren voor het merendeel naar (horeca)locaties (hierna ook: 

partycentra) in Nederland, waar de verkoopdemonstraties plaatsvinden. 

 

18. De verkoopdemonstraties vonden plaats op locaties in Wachtum, Rhenoy, 
Utrecht en Dorst.16 Op iedere locatie vonden vier tot vijf verkoopdemonstraties 

per week plaats. Derhalve werden er per week 16 tot 20 

verkoopdemonstraties gehouden.17 Ter indicatie van het aantal deelnemers 

aan de dagtochten met verkoopdemonstraties (hierna: deelnemers): de 

directeur van [NAAM BUSONDERNEMING], de busonderneming die de 

deelnemers naar de partycentra vervoerde, schatte het aantal deelnemers in 

2008 op ongeveer 70.00018; vanaf 1 januari 2009 tot en met 17 juli 2009 

vervoerde [NAAM BUSONDERNEMING] 30.115 deelnemers naar de locaties 

waar de verkoopdemonstraties ten behoeve van Goltex Vertriebs 

plaatsvonden.19  

 

19. Hierna wordt een voorbeeld van een uitnodiging voor een ITC dagtocht 
besproken. Voor de duidelijkheid is tevens een visuele weergave van de 

uitnodigingsbrieven en de daarbij gevoegde folders opgenomen. Gebleken is 

dat de precieze opmaak van de uitnodigingen voor de verschillende 

dagtochten varieerde, maar de strekking ervan was steeds dezelfde. De 

onderstaande voorbeelden zijn daarom representatief voor de werkwijze van 

Goltex Vertriebs. 

 

                                                
16 Dossierstuk CA/NB/387/34, bijl. 1, p. 2. 
17 Dossierstuk CA/NB/387/34, bijl. 1, p. 2. 
18 Dossierstuk CA/NB/387/38, bijl. 2. 
19 Dossierstuk CA/NB/387/78. 
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Envelop 

 

Voorbeeld: envelop20 (afbeelding 1) 

 

 
 

 

20. De brieven en folders werden verzonden in een envelop. Op de envelop staat 
bijvoorbeeld ”Wij hebben verjaardag… en u krijgt de cadeaus”. De envelop 

vermeldt als afzender ”ITC Reisclub, Postbus 70204, 3000 Rotterdam”. 

 

 

                                                
20 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 3 
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Uitnodigingsbrief 

 

Voorbeeld: uitnodigingsbrief21 (afbeelding 2) 

 

 
 

                                                
21 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 1. 
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21. In de envelop bevindt zich een uitnodigingsbrief op A4 formaat. In de brief 
wordt de consument bij naam aangesproken en door Jolanda Bakker van de 

VIP-Klantenservice gefeliciteerd met het winnen van een prijs, te weten een 

Super-Platina-Jubileums-Prijs. Jolanda Bakker deelt de consument mede dat 

hij/zij “deze Super-Jubileums-Prijs op 20-04-2009 bij de voorjaarstocht met 

grote [Reisclub-]verjaardags-party, in de Betuwe, natuurlijk zonder enige 

verplichting kan afhalen” . 

 

22. Onderaan de brief bevindt zich een antwoordkaart, waarmee de consument 
kan reageren op de uitnodiging. Onderaan de brief bevindt zich tevens een 

strook met daarop de reisdatum van de consument: 20-04-2009 en een aantal 

opstaptijden en –plaatsen. 
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Achterzijde uitnodigingsbrief 

 

Voorbeeld: achterzijde22 (afbeelding 3) 

 
 

23. Op de achterzijde van de brief staat vermeld dat wanneer de consument zich 
met drie personen aanmeldt, hij/zij een gratis sport- en reistas ontvangt. 

Wanneer de consument zich met vier personen aanmeldt, ontvangt hij/zij 

bovendien ”Eén exclusieve GHW dames- en heren-polshorloge-set”.  

 

                                                
22 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 2. 
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Winst-certificaat 

 

Voorbeeld: winstcertificaat23 (afbeelding 4) 

 
 

24. Bij de uitnodigingsbrief is een certificaat gevoegd waarop de ontvanger wordt 
aangesproken als ”geachte stamgast en reisvriend”. Blijkens de tekst van het 

certificaat wordt hij gefeliciteerd met het winnen van twee reiswaardebonnen 

en één 5-delige Wellness-set ter waarde van 350,- Euro, die tegen inlevering 

van het certificaat zullen worden overhandigd. 

 

25. Vervolgens ontvangt de consument een tweede envelop met folder c.q. 
uitnodiging. 

 

                                                
23 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 3. 
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Tweede folder c.q. uitnodiging 

 

Voorbeeld: voorzijde tweede uitnodiging24 (afbeelding 5) 

 
 

                                                
24 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 4. 
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26. In de tweede folder c.q. uitnodiging wordt de consument uitgenodigd voor een 
“Tiroolse dag in de Betuwe”. De consument wordt medegedeeld dat hem/haar 

vele fantastische verrassingen wachten, te weten een “gezellige bustocht, 

grote tombola, Tiroolse specialiteiten, fantastische cadeaus [en] één heerlijke 

broodmaaltijd met een kopje koffie“.  

 

 

Binnenzijde tweede uitnodiging 

 

Voorbeeld: binnenzijde tweede uitnodiging25 (afbeelding 6) 

 

 
 

27. Aan de binnenzijde van de folder staan etenswaren en gebruiksgoederen 
afgebeeld. Hierboven staat met grote letters:”Onze jubileumscadeaus voor u!” 

Bij de afbeeldingen van de broodmaaltijd, het smulpakket en het 

verjaardagscadeau staan sterren met daarin “gratis” vermeld. Bij de lunch 

staat de tekst “ * gratis 10,- Euro voor één lekkere lunch”. Bij de afgebeelde 

producten staan sterren met daarin de tekst ”GRATIS* CADEAU-KEUZE". 

Midden onderaan de pagina staat in kleine letters: “ * voor nieuwe clubleden”.  

 

                                                
25 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 5a en 5b. 
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Achterzijde tweede uitnodiging 

 

Voorbeeld: achterzijde tweede uitnodiging26 (afbeelding 7) 

 
 

                                                
26 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 6. 
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28. Op de achterzijde van de folder staat een porseleinen pop afgebeeld, met 
daarbij de tekst:”Dit cadeau ontvangt u ook nog”.  

 

Reminder 

 

Voorbeeld: reminder27 (afbeelding 8) 

 
 

29. Bij de aanmeldingsbrief, waarop de namen van de stamgast en begeleiders 
moeten worden vermeld, is een reminder gevoegd met daarop de 

tekst:”ATTENTIE! NIET VERGETEN! Uw supervoltreffer uit onze grote tombola 

wacht erop door u persoonlijk te worden afgehaald! Deze prijs kunnen wij u 

alleen nog tijdens deze tocht overhandigen!” 

 

30. Vervolgens ontvangt de consument een derde folder, waarop de jubileumactie 
met prijzen ter waarde van 60.000 Euro staat afgebeeld. Aan de achterzijde 

van deze folder staan het deelnamecertificaat, een vertrouwensgarantie van 

de Reisclub-directie en vier waardebonnen, elk “voor één heerlijke 

broodmaaltijd met een kopje koffie of thee GRATIS”, afgebeeld. 

 

                                                
27 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 7. 
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Voorbeeld: derde folder28 (afbeelding 9) 

 

  

 

31. Ten slotte ontvangt de consument een aan hem/haar geadresseerde 
bevestigingsbrief voor deelname aan de clubdagtocht op 20 april 2009, waarin 

Jolanda Bakker van het reisclubteam de consument garandeert dat hij “alle in 

de uitnodiging vermelde geschenken en service [zal] ontvangen”. Onderaan de 

bevestigingsbrief staat “ * 10,00 euro cadeau voor een lekkere lunch!”29 

 

 

                                                
28 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 8a en 8b.  
29 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 9. 
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Voorbeeld: bevestigingsbrief (afbeelding 10) 
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Busticket met reminder 

 

Voorbeeld: busticket30 (afbeelding 11) 

 

 
 

32. Bij de bevestigingsbrief is een busticket gevoegd, waarop de opstapplaatsen 
en –tijden nogmaals staan vermeld, evenals de kosten van de dagtocht en 

reserveringskosten. Als afzender is vermeld “Uw Euro Reisclub, Postfach 

49693 Molbergen”, met daarbij het Nederlandse telefoonnummer 0499-

313499. Onder het ticket staat: “PS: * 10,00 euro cadeau voor nieuwe 

clubleden voor een lekkere lunch”. Bij het busticket was nogmaals een 

reminder gevoegd met de tekst: ”ATTENTIE! NIET VERGETEN! Uw 

supervoltreffer uit onze grote tombola wacht erop door u persoonlijk te 

worden afgehaald! Deze prijs kunnen wij u alleen nog tijdens deze tocht 

overhandigen!” 

4. Het rapport 

 

33. In het rapport wordt geconcludeerd dat Goltex Vertriebs in de periode van 15 
oktober 200831 tot en met juli 2009 niet heeft voldaan aan: 

a. artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW; 

b. artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW; 
c. artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c en d, BW.32 

 

                                                
30 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 10. 

 31 Op deze datum is de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken (zie voetnoot 1) in 

werking getreden. 
32 Dossierstuk CA/NB/387/105, randnr. 286. 
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5. De zienswijze van de onderneming 

5.1 De zienswijze van Goltex 

 

34. Goltex Vertriebs heeft op 31 augustus 2010 een schriftelijke zienswijze 
ingediend.33 Deze zienswijze is mondeling toegelicht tijdens de hoorzitting van 

25 oktober 2010. Daarbij heeft Goltex Vertriebs onderstaande beschrijving van 

haar onderneming gegeven. De zienswijze van Goltex Vertriebs op de 

specifieke overtredingen die haar worden verweten, wordt besproken in 

hoofdstuk 7 van dit besluit. De zienswijze van Goltex Vertriebs op de relatie en 

taakverdeling tussen Goltex Reisen en haarzelf wordt besproken in hoofdstuk 

8 van dit besluit. 

 

35. Goltex Vertriebs geeft in haar zienswijze aan dat zij onder de handelsnaam ITC 
al meer dan 30 jaar verkoopreizen organiseert, eerst alleen in Duitsland, later 

ook in Nederland. Goltex Vertriebs wijst er op dat zij daarbij al het denkbare 

heeft gedaan om aan de relevante wetgeving te voldoen. Zij wijst daarbij op 

het ontbreken van inschrijvingen in het Duitse Gewerbezentralregister op 

naam van Goltex Vertriebs of andere ondernemingen van het Goltex concern. 

In het Gewerbezentralregister worden handelaren geregistreerd die een boete 

verschuldigd zijn wegens niet naleving van de Duitse handelswetgeving. Die 

wetgeving verplicht een handelaar die rechtstreekse verkoop verricht, de 

bevoegde autoriteiten vooraf in kennis te stellen van een dergelijke 

verkoopactiviteit. Vermelding in het Gewerbezentralregister vindt plaats nadat 

een boete onherroepelijk is geworden. Ook licht Goltex Vertriebs toe hoe zij 

haar klanten informeert over hun wettelijk recht op annulering bij ambulante 

handel (verkoop buiten verkoopruimte). 

 

36. Goltex Vertriebs wijst verder op het feit dat in de afgelopen jaren meer dan 
honderdduizend consumenten hebben deelgenomen aan de dagtochten in 

Nederland. Bij Goltex Vertriebs zijn geen klachten van deze consumenten 

bekend. Voor zover de consumenten vragen hadden, zijn deze altijd correct 

beantwoord. Deze klantvriendelijke aanpak heeft tot gevolg gehad dat veel 

consumenten meerdere keren aan dagtochten hebben deelgenomen (Goltex 

Vertriebs geeft aan dat 80% van de deelnemers “stamgasten” zijn) en 

deelnemers in hoge mate tevreden zijn. 

 

5.2 De reactie van de Consumentenautoriteit 

 

37. Voor zover Goltex Vertriebs heeft verwezen naar de afwezigheid van 
registraties van haar onderneming in het Duitse Gewerbezentralregister en 

naar haar inspanningen om aan de wet te voldoen, overweegt de 

Consumentenautoriteit dat die omstandigheden niet in de weg staan aan een 

toetsing door de Consumentenautoriteit van de handelspraktijken van Goltex 

Vertriebs in Nederland. Immers de Consumentenautoriteit heeft een eigen 

verantwoordelijkheid om, binnen haar bevoegdheden, toe te zien op de 

naleving van de relevante Nederlandse wetgeving en zo nodig handhavend op 

                                                
33 Dossierstuk CA/NB/529/30. 



 
 

OPENBAAR 
 

  

Pagina 19 van 43 
 

Datum 

7 april 2011 
  

Ons kenmerk 

CA/NB/529/100 
  

 

 

te treden. Met het verrichte onderzoek, het rapport en onderhavig besluit is 

invulling gegeven aan deze verantwoordelijkheid. 

 

38. Het feit dat Goltex Vertriebs – naar zij stelt - geen klachten over haar 
handelspraktijken bekend zijn, doet niet af aan de signalen die de 

Consumentenautoriteit voorafgaand en tijdens haar onderzoek heeft 

ontvangen.34 Ook tijdens het onderzoek is gebleken dat consumenten kritisch 

zijn over de wijze waarop de verkoopdemonstraties zijn georganiseerd en de 

wijze waarop door Goltex Vertriebs hierover richting de consumenten is 

gecommuniceerd.35 Gelet op het voorgaande en de, in voorgaand randnummer 

genoemde, eigen verantwoordelijkheid van de Consumentenautoriteit was er 

voldoende aanleiding onderzoek te verrichten naar de handelspraktijken van 

Goltex Vertriebs. Verder doet naar het oordeel van de Consumentenautoriteit 

de omstandigheid dat consumenten meerdere malen aan dagtochten 

deelnemen, niet af aan de op Goltex Vertriebs rustende verplichting om de 

Nederlandse wetgeving na te leven.  

6. Bevoegdheid  

 

39. De Consumentenautoriteit is op grond van artikel 2.2 Wet Handhaving 
Consumentenbescherming (verder: Whc) belast met de handhaving van de 

wettelijke bepalingen bedoeld in de onderdelen a en b van de Bijlage bij de 

Whc. De bepalingen waarop de in het rapport geconstateerde overtredingen 

betrekking hebben, staan vermeld in onderdeel b van de Bijlage bij de Whc. 

Deze bepalingen kan de Consumentenautoriteit bestuursrechtelijk handhaven. 

 

40. De Consumentenautoriteit kan alleen handhavend optreden indien de 
collectieve belangen van consumenten in het gedrang komen of kunnen 

komen. De werkwijze bij de organisatie en de uitvoering van de onderhavige 

dagtochten met verkoopdemonstraties hebben – gelet op de frequentie waarin 

de dagtochten plaatsvonden, het aantal deelnemers per dagtocht en het feit 

dat de verkoopdemonstraties plaatsvonden ten overstaan van de groep 

deelnemers - het kenmerk dat meer consumenten op eenzelfde manier zijn of 

kunnen worden geschaad, waarbij schade wordt of kan worden toegebracht 

aan de collectieve belangen van consumenten in de zin van artikel 1.1, onder 

f, Whc. 

7. Juridische beoordeling 

7.1 Wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken 

 

41. Bij toetsing aan de wettelijke bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken36 
moet allereerst worden beoordeeld of deze bepalingen van toepassing zijn aan 

de hand van de begripsomschrijvingen in artikel 6:193a BW. Als dat het geval 

is, dan wordt beoordeeld of de handelspraktijk er een is uit de zogenoemde 

‘zwarte lijsten’ (artikelen 6:193g en 6:193i BW). Deze zwarte lijsten bevatten 

                                                
34 Dossierstukken CA/NB/387/3, CA/NB/387/5, CA/NB/387/6 en CA/NB/387/7. 
35 Dossierstukken CA/NB/387/13, CA/NB/387/14, CA/NB/387/17 en CA/NB/387/19 t/m 

CA/NB/387/29. 
36 Zie voetnoot 1. 
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een opsomming van oneerlijke handelspraktijken die onder alle 

omstandigheden onrechtmatig zijn. Handelspraktijken die niet op de zwarte 

lijst staan, maar mogelijk (ook) onrechtmatig zijn, worden vervolgens getoetst 

aan de criteria ‘misleidend’ (artikelen 6:193c-f BW) en ‘agressief’ (artikel 

6:193h BW) of aan het algemene verbod op oneerlijke handelspraktijken in 

artikel 6:193b, tweede lid, BW.  

7.2 Periode waarin de overtredingen zijn gepleegd 

 

42. In het rapport is aangegeven dat Goltex Vertriebs in de periode 15 oktober 
2008 tot en met juli 2009 uitnodigingen heeft verstuurd. Alhoewel aannemelijk 

is dat Goltex Vertriebs in deze gehele periode soortgelijke uitnodigingen heeft 

verstuurd, wordt in dit besluit uitgegaan van de uitnodigingen die in het 

dossier zijn opgenomen en door toezichthouders van de 

Consumentenautoriteit zijn onderzocht. De vroegst gedateerde uitnodiging in 

het dossier is van 13 maart 2009 en de laatst gedateerde uitnodiging is van 5 

juni 2009. Deze laatstgenoemde uitnodiging had betrekking op de dagtocht 

van 1 juli 2009. Omdat tijdens de verkoopdemonstratie pas duidelijk wordt of 

de toezeggingen in de uitnodiging worden waargemaakt, heeft de 

Consumentenautoriteit besloten de periode waarin de overtredingen zijn 

gepleegd (hierna: de pleegperiode) in onderhavig besluit vast te stellen op 13 

maart 2009 tot en met 1 juli 2009.  

 

43. Er bevinden zich in het dossier ook nog enkele uitnodigingen van latere data 
(dan 5 juni 2009) – onder meer een voor een dagtocht op 15 juli 2010 - die 

nagenoeg identiek zijn aan de uitnodigingen uit de pleegperiode.37 De heer 

Thomas, van Goltex Vertriebs, heeft tijdens de hoorzitting op 25 oktober 2010 

desgevraagd bevestigd dat Goltex Vertriebs vanaf april 2010 nog activiteiten 

heeft ontplooid in Nederland. Deze zouden tot eind 2010 worden voortgezet.38 

In dit besluit zal voor de duur van de overtredingen worden uitgegaan van de 

voormelde pleegperiode nu de activiteiten van Goltex Vertriebs in 2010 niet 

verder zijn onderzocht en niet in het rapport zijn betrokken. 

7.3 Toepasselijkheid van de BW-bepalingen betreffende oneerlijke 

handelspraktijken 

 

44. Goltex Vertriebs is een onderneming die handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf en is daarom te kwalificeren als een handelaar in de zin van 

artikel 6:193a, eerste lid, aanhef en onder b, BW. Goltex Vertriebs verkoopt 

producten in de zin van artikel 6:193a, eerste lid, aanhef en onder c, BW. Ter 

verkoopbevordering en verkoop van deze producten laat Goltex Vertriebs 

uitnodigingsbrieven inclusief folders versturen voor deelname aan dagtochten. 

Zij verricht daarmee handelspraktijken in de zin van artikel 6:193a, eerste lid, 

aanhef en onder d, BW. 

 

45. Gelet op het bovenstaande en gezien artikel 8.8 Whc dient Goltex Vertriebs te 
voldoen aan Afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 BW.  

 

                                                
37 Dossierstukken CA/NB/387/103 en CA/NB/529/27. 
38 Zie verslag van de hoorzitting d.d. 25/10/2010, deel I, dossierstuk CA/NB/529/63, p. 15. 
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7.4 De gemiddelde consument en de doelgroep 

 

46. In de BW-bepalingen over oneerlijke handelspraktijken39 speelt het begrip 
‘gemiddelde consument’ een belangrijke rol. Behalve bij oneerlijke 

handelspraktijken, die per definitie onrechtmatig zijn (de zwarte lijsten40), is 

de ‘gemiddelde consument’ steeds de maatstaf bij de beoordeling of een 

handelspraktijk jegens consumenten oneerlijk is in de zin van artikel 193b, 

tweede en derde lid, BW.  

 

47. Voor de toepassing van het begrip ‘gemiddelde consument’ in het kader van 
de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken is bepalend de omschrijving 

die het Hof van Justitie EG hieraan geeft.41 Hieronder verstaat het Hof: “de 

redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument”, waarbij 

eveneens rekening wordt gehouden met maatschappelijke, culturele en 

taalkundige factoren.  

 

48. Het begrip ‘gemiddelde consument’ vormt in de wetgeving betreffende 
oneerlijke handelspraktijken de maatstaf, maar daarnaast voorziet die 

wetgeving in extra bescherming voor specifieke groepen consumenten die 

bijzonder vatbaar zijn voor de gehanteerde handelspraktijk of het aangeboden 

product. In de BW-bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken is dit 

bepaald in artikel 6:193a, tweede lid, BW. Deze bepaling luidt dat onder 

‘gemiddelde consument’ mede wordt verstaan: 

 

“het gemiddelde lid van een specifieke groep waarop de handelaar zich 

richt of het gemiddelde lid van een specifieke groep waarvan de handelaar 

redelijkerwijs kan voorzien dat die groep wegens hun geestelijke of 

lichamelijke beperking, hun leeftijd of goedgelovigheid bijzonder vatbaar is 

voor de handelspraktijk of voor het onderliggende product.”42 

 

49. Hieruit volgt dat indien een ondernemer zich richt op een specifieke groep 
consumenten, of als de ondernemer redelijkerwijs kan voorzien dat een 

specifieke groep consumenten wegens hun geestelijke of lichamelijke 

beperking, hun leeftijd of goedgelovigheid bijzonder vatbaar is voor de 

gehanteerde handelspraktijk of het aangeboden product, deze omstandigheid 

wordt betrokken bij de beoordeling of sprake is van een oneerlijke 

handelspraktijk. Bepalend is dan niet of de handelspraktijk oneerlijk is voor de 

gemiddelde consument, maar of deze handelspraktijk oneerlijk is voor het 

gemiddelde lid van de betrokken specifieke groep consumenten. 

 

                                                
39 Boek 6, Titel 3, Afdeling 3a, van het Burgerlijk Wetboek. 
40 Zie par. 7.1 van dit besluit. 
41 Kamerstukken II, 2006-2007, 30928, nr. 3, p. 14. Zie ook Richtlijn 2005/29/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken 

van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Pb EG 2005, L 149/22, ov. 

18. 
42 Vgl. Kamerstukken II, 2006-2007, 30928, nr. 3, pp. 13-14. 
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50. Oudere consumenten kunnen worden aangemerkt als een categorie 
consumenten die wegens leeftijd bijzonder vatbaar zijn voor bepaalde 

handelspraktijken of producten, en komen daarom in aanmerking voor de 

extra bescherming die de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken 

biedt.43 

 

51. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat gezien de wijze waarop de 
dagtochten in de uitnodigingen werden aangeprezen, de  reisbestemmingen44 

en het vervoermiddel, en de omstandigheid dat de dagtochten met 

verkoopdemonstraties overdag plaatsvonden op doordeweekse dagen, de 

aanbieder van de dagtochten redelijkerwijze kon voorzien dat in het bijzonder 

oudere, niet meer werkzame, consumenten zich aangetrokken zouden voelen 

tot dergelijke dagtochten. De Consumentenautoriteit stelt daarbij vast dat het 

assortiment aan producten dat door Goltex Vertriebs tijdens de 

verkoopdemonstraties werd aangeboden, waaronder bijvoorbeeld kuren en 

crèmes die zouden helpen tegen ouderdomskwalen, nauw aansluit bij een 

oudere doelgroep.  

 

52. De Consumentenautoriteit constateert op basis van verklaringen van 
verkopers45, van eigenaren/pachters van de partycentra waar de 

verkoopdemonstraties plaatsvonden en van de directeur van [NAAM 

BUSONDERNEMING], het busbedrijf dat de consumenten naar de partycentra 

vervoerde, dat het inderdaad hoofdzakelijk ouderen waren die deelnamen aan 

de ITC-dagtochten.46 Dit blijkt eveneens uit het verslag van ambtshandelingen 

van toezichthouders van de Consumentenautoriteit die aan enkele dagtochten 

hebben deelgenomen.47 Ook de consumentenverklaringen in het 

rapportdossier bevestigen het beeld dat voornamelijk ouderen deelnamen aan 

de dagtochten.48  

 

53. Door de wijze waarop de uitnodigingen waren geformuleerd en de nadruk die 
daarin werd gelegd op de lage kosten voor deelname aan de dagtocht en het 

grote aantal prijzen en cadeaus dat in het vooruitzicht werd gesteld, kon 

redelijkerwijze worden voorzien dat binnen de groep ouderen met name 

minder draagkrachtige consumenten zich aangesproken voelden. Dit wordt 

ook bevestigd door stukken die in het dossier zijn opgenomen.49 Hieruit komt 

tevens het beeld naar voren dat met name ouderen die als gevolg van 

verminderde mobiliteit of anderszins een kleiner sociaal netwerk hebben, zich 

aangetrokken voelden tot de ITC-dagtochten.50 

 

                                                
43 Vgl. Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair 

commercial practices, 3 december 2009, SEC(2009) 1666, par. 2.3, te raadplegen op 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/. 
44  Bijvoorbeeld het gebruik van teksten in de uitnodiging als  “mooie tocht naar het 

lentefeest in de Betuwe” of “een heerlijk lentefeest in het land van Bartje”. Zie hierover 

paragrafen 7.7.1-7.7.3 van dit besluit.  
45 Dossierstuk CA/NB/387/64, p. 25. 
46 Zie dossierstukken CA/NB/387/38 en CA/NB/387/42, bijl. 1. 
47 Dossierstuk CA/NB/387/4. 
48 Dossierstukken CA/NB/387/20, CA/NB/387/25 en CA/NB/387/29. 
49 Dossierstukken CA/NB/387/4, CA/NB/387/9 en CA/NB/387/20. 
50 Dossierstukken CA/NB/387/34, p. 6, CA/NB/387/25 en CA/NB/387/27.  
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54. De Consumentenautoriteit concludeert dan ook dat Goltex Vertriebs door het 
gebruik van de hier bedoelde uitnodigingen voor dagtochten, mede gelet op de 

daarin aangekondigde prijzen en cadeaus redelijkerwijs kon voorzien dat 

ouderen die minder draagkrachtig zijn en/of een kleiner sociaal netwerk 

hebben, bijzonder vatbaar zijn voor de gehanteerde handelspraktijk of de 

aangeboden producten.  

 

55. De Consumentenautoriteit specificeert ‘de gemiddelde consument’ in dit 
besluit dan ook nader als het gemiddelde lid van de groep ouderen die minder 

draagkrachtig zijn en/of een kleiner sociaal netwerk hebben. In het 

onderhavige besluit zal de Consumentenautoriteit in het geval zij toetst aan 

het criterium ‘gemiddelde consument’ van deze doelgroep uitgaan.  

7.5 Overtreding artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW (zwarte lijst, 

agressieve handelspraktijk: de bedrieglijke indruk wekken dat de 

consument een prijs heeft gewonnen) 

 

56. Ingevolge artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW wordt de volgende 
handelspraktijk onder alle omstandigheden als agressief aangemerkt: de 

bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen of 

zal winnen dan wel door een bepaalde handeling te verrichten een prijs zal 

winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen, als er in feite: 

1. geen sprake is van een prijs of een ander soortgelijk voordeel; of 

2. als het ondernemen van stappen om in aanmerking te komen voor de prijs 

of voor een ander soortgelijk voordeel afhankelijk is van de betaling van een 

bedrag door de consument of indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden. 

7.5.1 Zienswijze Goltex Vertriebs 

 

57. Goltex Vertriebs heeft in haar zienswijze51 aangegeven dat de conclusie onjuist 
is dat zij met de uitnodigingen ten onrechte de indruk heeft gewekt dat de 

geadresseerde consumenten een prijs hebben gewonnen. Dergelijke met de 

wet strijdige uitnodigingen zijn, aldus Goltex Vertriebs, niet door haar 

verstuurd. Goltex Vertriebs voert daarbij het volgende aan. 

 

58. Vanuit organisatorisch oogpunt moesten de deelnemers aan dagtochten de bij 
de uitnodiging gevoegde waardebonnen en winstcertificaten in de bus 

achterlaten. In ruil voor deze bonnen en certificaten troffen zij dan aan het 

eind van de dag een aantal producten aan op hun stoel in de bus. Anders dan 

in het rapport is aangegeven, werd er voor deze producten door de 

deelnemers niets betaald. Deze producten zijn dan ook als geschenk te 

kwalificeren. 

 

59. Dat daarbij iedere deelnemer dezelfde geschenken ontving en er geen sprake 
was van individuele prijswinnaars leidt volgens Goltex Vertriebs niet tot een 

overtreding van artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW. Iedereen heeft 

immers, zo voert Goltex Vertriebs aan, gekregen wat hem in de uitnodiging 

was beloofd. Dat er dan niet een paar individuele prijswinnaars zijn, maar 

iedereen met dezelfde geschenken naar huis gaat, leidt volgens Goltex 

                                                
51 Dossierstukken CA/NB/529/30 en CA/NB/529/63. 
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Vertriebs juist tot meer tevreden klanten. 

 

60. Goltex Vertriebs voert ook aan dat er in de uitnodigingen nooit over concrete 
prijzen werd gesproken. Er werd in de regel slechts in algemene termen over 

prijzen gesproken of er werden voorbeelden van prijzen genoemd. 

7.5.2 Handelwijze 

 

61. Op basis van het rapport en het onderliggende dossier stelt de 
Consumentenautoriteit, in aanvulling op het feitelijk kader beschreven in 

hoofdstuk 3 van dit besluit, vast dat Goltex Vertriebs in de periode van 13 

maart tot en met 5 juni 2009 aan consumenten persoonlijk geadresseerde 

uitnodigingen voor dagtochten heeft gestuurd waarin werd vermeld dat de 

betreffende consument één of meerdere prijzen had gewonnen.52 Hiervoor 

waren aan de uitnodiging één of meerdere bijlagen toegevoegd onder 

bijvoorbeeld de noemer “winstcertificaat” of “prijsoorkonde”. In sommige 

gevallen werd alleen gesproken over het winnen van een prijs, bijvoorbeeld de 

“super-Jokerprijs” 53 of de “super-voltreffer uit de grote tombola”54, zonder 

nadere aanduiding om welke product of producten het ging. In diverse 

gevallen werd de prijs echter zeer specifiek omschreven, bijvoorbeeld dat het 

om een 10-delige pannenset55 of een wellness & beauty pakket56 ging. Ook bij 

de toezending van de bustickets werd nogmaals gewezen op de gewonnen 

prijzen.57 

 

62. De consument kon deze prijs in ontvangst nemen door aan de betreffende 
dagtocht deel te nemen. Soms bevatten de uitnodiging of de daarbij gevoegde 

folders instructies over de wijze waarop de consument zou moeten handelen 

om de prijs daadwerkelijk in ontvangst te kunnen nemen. Zo werd 

bijvoorbeeld aangegeven dat de consument de prijs persoonlijk moest afhalen 

tijdens de dagtocht op vertoon van de uitnodigingsbrief en een 

legitimatiebewijs.58  

 

63. Naast de prijzen die de betreffende consumenten zouden hebben gewonnen, 
werden in de uitnodigingen ook cadeaus (ook aangeduid als: geschenken) 

toegezegd die de consument, al dan niet na registratie als ‘nieuw clublid’, 

eveneens zou ontvangen bij deelname aan de dagtocht.59 De toezegging van 

cadeaus en de daarbij gehanteerde voorwaarden worden in paragraaf 7.6 van 

dit besluit behandeld. 

 

                                                
52 Dossierstukken CA/NB/387/4, CA/NB/387/7, CA/NB/387/8, CA/NB/387/9 en 

CA/NB/387/15. 
53 Dossierstuk CA/NB/387/8, bijl. 1 en bijl. 3. 
54 Dossierstuk CA/NB/387/9, bijl. 5b. 
55 Dossierstuk CA/NB/387/8, bijl. 4. 
56 Dossierstuk CA/NB/387/9, bijl. 3b. 
57 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 10. 
58 Dossierstuk CA/NB/387/8. 
59 Zie voor het onderscheid tussen prijzen en cadeaus o.a. dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 8b 

(tekst vertrouwens-garantie). 
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64. Na aankomst per bus op de locatie waar de verkoopdemonstraties 
plaatsvonden, werden alle deelnemers door de buschauffeur verzocht alle 

ontvangen bescheiden, inclusief de voornoemde bijlagen waarin was vermeld 

dat de betreffende deelnemer een prijs had gewonnen, in de bus achter te 

laten. Tijdens het verdere verloop van de dag bleek dat er geen prijsuitreiking 

was.  

 

65. Bij het betreden van de bus na afloop van de verkoopdemonstratie waren 
voormelde bescheiden verdwenen. De deelnemers troffen dan weliswaar 

enkele producten op hun stoelzitting in de bus aan, maar de toezichthouders 

hebben vastgesteld dat het niet de aangekondigde gewonnen prijzen betrof.60  

7.5.3 Beoordeling Consumentenautoriteit 

 

66. De Consumentenautoriteit stelt op basis van het voorgaande feitencomplex 
vast dat in de uitnodigingen en in de verdere informatie die door Goltex 

Vertriebs aan consumenten is verstuurd, en die onderdeel zijn van het dossier, 

werd aangegeven dat de geadresseerde consument een of meerdere prijzen 

had gewonnen. Met de bewoordingen en presentatie werd de indruk gewekt 

alsof de betreffende consument persoonlijk een prijs had gewonnen, waarbij 

uit de uitnodigingen en de verdere documentatie volgde dat de betreffende 

consument de prijs alleen in ontvangst kon nemen door deel te nemen aan de 

vermelde dagtocht.  

 

67. Gebleken is verder dat de deelnemers aan een dagtocht de door hen 
ontvangen informatie, inclusief “winstcertificaten” of “prijsoorkondes”, in de 

bus dienden achter te laten. Vast staat ook dat eventuele procedures die 

deelnemers volgens deze informatie dienden te volgen om een prijs in 

ontvangst te kunnen nemen, bijvoorbeeld het tonen van een legitimatiebewijs, 

in de praktijk achterwege bleven. Aan het eind van de dag bij terugkomst in 

de bus waren de achtergelaten winstcertificaten, prijsoorkondes e.d. 

verdwenen. Weliswaar troffen de deelnemers een aantal producten op hun 

zitplaats aan, maar de Consumentenautoriteit constateert dat de toegezegde 

prijzen niet zijn uitgereikt. 

 

68. Goltex Vertriebs heeft aangevoerd dat de ‘prijzen’ feitelijk ‘cadeaus’ waren die 
aan iedereen werden overhandigd. Zoals hiervoor aangegeven61 heeft de 

Consumentenautoriteit vastgesteld dat in de uitnodigingen een onderscheid 

werd gemaakt tussen ’prijzen’ en ’cadeaus’. Ten aanzien van ‘prijzen’ werd de 

indruk gewekt dat het ging om een uniek persoonlijk gewin, terwijl bij cadeaus 

werd aangegeven dat deze voor iedere deelnemer beschikbaar waren. Anders 

dan Goltex Vertriebs stelt, constateert de Consumentenautoriteit verder dat in 

een aantal gevallen wel specifiek is aangegeven om welke prijs het ging.62 

Deze prijzen werden echter nimmer uitgereikt. 

 

69. Gelet op het voorgaande concludeert de Consumentenautoriteit dat met de 
uitnodigingen en de daarbij gevoegde informatie bedrieglijk de indruk werd 

                                                
60 Dossierstukken CA/NB/387/4, CA/NB/387/9 en CA/NB/387/15. 
61 Randnr. 63 van dit besluit. 
62 Randnr. 61 van dit besluit. 
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gewekt dat de consument een prijs had gewonnen, terwijl er feitelijk geen 

sprake was van een prijs of ander soortgelijk voordeel. Hierdoor heeft Goltex 

Vertriebs in strijd gehandeld met artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW, 

hetgeen een overtreding oplevert van artikel 8.8 Whc. 

7.6 Overtreding artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW (zwarte lijst, 

misleidende handelspraktijk: aanbieden van gratis product) 

 

70. Op grond van artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW wordt de volgende 
handelspraktijk onder alle omstandigheden als misleidend aangemerkt: “een 

product als gratis, voor niets of kosteloos [te] omschrijven als de consument 

iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het 

aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen”.  

7.6.1 Zienswijze Goltex Vertriebs 

 

71. Goltex Vertriebs voert in haar zienswijze aan dat zij in haar handelspraktijk 
nooit producten als “gratis” heeft aangeboden, terwijl de consument toch 

kosten moest betalen, andere dan onvermijdelijke kosten om in te gaan op het 

aanbod of voor het afhalen of leveren van het product als bedoeld in artikel 

6:193g, aanhef en onder t, BW. 

 

72. Goltex Vertriebs stelt dat in de uitnodigingen door middel van een asterisk en 
de daarbij horende toelichting er op wordt gewezen dat de middagmaaltijd 

uitsluitend gratis is voor “leden”. Goltex Vertriebs licht toe dat dit deelnemers 

zijn die tijdens de desbetreffende bustocht producten van Goltex Vertriebs 

kopen. De aanduiding “gratis” voorzien van een asterisk, en de toelichting 

daarbij vormen geen oneerlijke handelspraktijk, aldus Goltex Vertriebs. Ook 

stelt zij te handelen conform de Duitse en communautaire rechtspraak met 

betrekking tot zogenoemde blikvangreclame (“Blickfang-Werbung”).  

 

73. Blikvangreclame is, aldus Goltex Vertriebs, reclame waarin bepaalde 
vermeldingen met meer nadruk – de ‘blikvanger’ - worden weergegeven dan 

andere vermeldingen, met als doel de aandacht van het publiek te trekken. Uit 

de huidige Duitse rechtspraak inzake blikvangreclame volgt, aldus Goltex 

Vertriebs, dat een blikvanger die op zich een onjuiste vermelding bevat, 

toelaatbaar kan zijn mits deze door middel van een asterisk of andere 

verwijzing wordt voorzien van informatie welke eventuele misverstanden 

opheldert en die deel uitmaakt van de blikvanger. 

 

74. Goltex Vertriebs voert verder aan dat de uitnodigingen voor een dagtocht 
ongeveer vier weken voor de ITC dagtocht worden verzonden aan de 

genodigden. Een genodigde heeft derhalve voldoende tijd om kennis te nemen 

van de uitnodiging. Deze zal dan vaststellen dat er gratis eten wordt 

aangeboden, en dat er een asterisk achter ”gratis” staat. Als hij de toelichting 

bij de asterisk leest “Alleen voor nieuwe clubleden” moet hij zich afvragen of 

hij clublid is, en om welke club het gaat. Hij zal dan tot de conclusie komen 

dat hij geen clublid is, en dat de gratis aanbieding niet op hem van toepassing 

is. Tijdens de dagtocht verneemt hij hoe hij ’clublid’ kan worden. Als hij lid 

wordt, is de gratis aanbieding op hem van toepassing is. 

 



 
 

OPENBAAR 
 

  

Pagina 27 van 43 
 

Datum 

7 april 2011 
  

Ons kenmerk 

CA/NB/529/100 
  

 

 

7.6.2 Handelwijze 

 

75. Op basis van het rapport63 en het daaraan ten grondslag liggende dossier 
heeft de Consumentenautoriteit, in aanvulling op het feitelijk kader 

beschreven in hoofdstuk 3 van dit besluit, de uitnodigingen, inclusief bijlagen, 

voor de dagtochten die ten behoeve van Goltex Vertriebs zijn verzonden in de 

periode van 13 maart 2009 tot en met 5 juni 2009, onderzocht op het 

vermelden en aanprijzen van ”gratis” aanbiedingen. Tevens is onderzocht of 

deze “gratis” aanbiedingen door Goltex Vertriebs zijn waargemaakt.  

 

76. De folders die bij een aantal uitnodigingen voor dagtochten zijn gevoegd, 
bevatten afbeeldingen van producten met de vermelding dat deze ”gratis” zijn. 

Doorgaans bevat een uitnodiging verschillende gratis aanbiedingen. Soms 

staat bij producten vermeld “gegarandeerd gratis”. 64 Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van een zogenoemde asterisk-verwijzing. Hierbij staat bij het woord 

”gratis” een asterisk. De asterisk verwijst naar de tekst “Voor nieuwe 

clubleden” elders in de uitnodiging. In de uitnodiging noch in de folders wordt 

vermeld hoe en op welke voorwaarden dit clublidmaatschap kan worden 

verworven.  

 

77. De wervingsmethode met de asterisk-verwijzing in de folders bij - tijdens de 
dagtocht te verstrekken – gratis producten of lunchmaaltijden, is in dit besluit 

geïllustreerd aan de hand van de uitnodiging voor de dagtocht van 20 april 

2009.65 Verwezen wordt naar de beschrijving in hoofdstuk 3 van dit besluit.  

 

78. Anders dan in de uitnodiging of bijbehorende folders was voorgespiegeld, 
werden in de praktijk van de ITC-dagtochten de in het vooruitzicht gestelde 

gratis producten of maaltijden waarbij een asterisk staat vermeld niet gratis 

verstrekt aan de deelnemers. Tijdens de dagtochten bleek dat de 

aangekondigde producten of maaltijden uitsluitend werden verstrekt aan 

deelnemers die tijdens de verkoopdemonstraties een product uit een hogere 

prijsklasse kochten. 

 

79. Zo hebben toezichthouders van de Consumentenautoriteit die deelnamen aan 
de dagtocht op 20 april 2009 geconstateerd dat tijdens de dagtocht de gratis 

producten en de ”gratis 10 Euro voor de lunch” alleen werden verstrekt aan 

deelnemers die een aankoopformulier hadden ingevuld.66 Tijdens hun 

deelname aan de dagtocht van 29 mei 2009 constateerden toezichthouders 

van de Consumentenautoriteit dat de aanschaf van een relatief goedkoop 

product, zoals een pot crème, noch een gratis product noch een lidmaatschap 

opleverde. De aangekondigde gratis producten werden alleen overhandigd aan 

de koper van een duur product, zoals het voetreflexzone-massage-apparaat 

                                                
63 Dossierstuk CA/NB/387/105, randnrs. 80 en 129 t/m 138. 
64 Zie o.a. uitnodiging voor bustocht op 1 juli 2009: bijlagen bij dossierstuk CA/NB/387/15. 
65 Bijlagen bij dossierstuk CA/NB/387/4 Verslag van Ambtshandelingen: Bevindingen ITC 

busreis d.d. 20 april 2009. 
66 Dossierstuk CA/NB/387/4. 
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van Euro 450,--.67 

 

80. Uit een verklaring van een (voormalig) ITC verkoper over het gebruik van de 
term “gratis” in combinatie met een asterisk:  

 “.. Dat is waar alle bedrijven de fout mee zijn ingegaan. Ook ITC, [..] en 

 alle bedrijven. Ze zijn gaan werken met sterretjes. Gratis, maar met een 

 sterretje erbij. Als het gratis is, moet het gratis zijn. Ze krijgen het wel 

 gratis als ze een ding kopen van 1000 gulden, bij wijze van spreken.  

 Dus die mensen kregen heel veel in de uitnodiging, maar die kregen dat 

 eigenlijk allemaal niet meer.”68 

 

81. Uit een verklaring van een andere (voormalig) ITC verkoper over de gratis 
producten die werden aangeboden: “[C]adeaus zijn niet gratis. Mensen weten 

dat allemaal. Ik moest bepalen dat mensen [er] een kleurentelevisie bij 

kregen of een stofzuiger of wat dan ook. Dus ik zeg tegen ITC: haal die 

cadeaus er af en doe die prijs naar beneden, want mensen willen die cadeaus 

niet, die willen die kuur en niet een televisie. Maar nee, kreeg ik te horen: zo 

doe je het en niet anders”.69 

 

82. Over de verwijzing door een asterisk naar de tekst “Voor nieuwe clubleden” 
verklaarden (voormalige) verkopers van de ITC- demonstraties dat het 

clublidmaatschap kon worden verkregen door tijdens een dagtocht een 

product te kopen. Registratie van clubleden vond niet plaats. Als een 

consument vaker mee ging met een dagtocht en weer iets kocht, kreeg hij of 

zij steeds opnieuw een lidmaatschapspasje.70  

 

83. Ter illustratie van het voorgaande, kan ook gewezen worden op de ervaringen 
van deelnemers. Naar aanleiding van klachten die deelnemers aan ITC-

dagtochten meldden bij het informatieloket ConsuWijzer, is een aantal van hen 

in de periode juli-augustus 2009 teruggebeld door toezichthouders van de 

Consumentenautoriteit. De gehanteerde wervingsmethode door middel van 

gratis producten met asterisk-verwijzingen, die hiervoor is beschreven, wordt 

bevestigd door verklaringen van consumenten.  Uit deze verklaringen (hierna 

weergegeven) valt op te maken dat de deelnemers zich misleid voelden. 

 

84. Een deelneemster vertelde dat zij een heel gezellige dag verwachtte met heel 
veel verschillende artikelen. De cadeaus leken haar ook erg leuk. Maar die 

ontving ze niet, want dan moest je wat kopen, aldus deze deelneemster. 

Volgens haar stond dat niet duidelijk in de folder. Er waren meer mensen in de 

bus die dat niet hadden begrepen. Deze deelneemster heeft wel wat gekregen. 

De mannen ontvingen een pop. Dat stond echter niet in de folder. In de folder 

stond dat mannen een boormachine kregen. Deze deelneemster heeft niet uit 

de folder kunnen opmaken dat je iets moest kopen voor het verkrijgen van de 

boormachine.71 Een andere consument meldde dat zijn schoonouders een 

uitnodiging van ITC hadden ontvangen, “wel tien enveloppen bij elkaar”. Er 

stond in “dat je allemaal cadeaus kreeg en diners”. Volgens deze consument 

                                                
67 Dossierstuk CA/NB/387/9, pp. 4 en 10. 
68 Dossierstuk CA/NB/387/55, p. 13. 
69 Dossierstuk CA/NB/387/70, p. 25. 
70 Dossierstukken CA/NB/387/64, p. 29; CA/NB/387/55, p. 46; CA/NB/387/70, p. 35. 
71 Dossierstuk CA/NB/387/20. 
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“kreeg je niet wat er in de folders stond”.72 

 

85. Een andere deelnemer vergezelde zijn zus op een ITC dagtocht naar Dorst op 
17 april 2009. “Alles zou gratis zijn”, dacht deze deelnemer, “maar het begon 

er al mee dat je de koffie en het gebak zelf moest betalen.”73  

 

86. Een andere deelneemster vertelde dat er in de uitnodigingsbrief stond dat zij 
een gratis maaltijd kreeg. Deze “bleek alleen gratis te zijn als je iets kocht.”74 

7.6.3 Beoordeling Consumentenautoriteit 

 

87. De Consumentenautoriteit stelt vast dat Goltex Vertriebs artikel 6:193g, 
aanhef en onder t, BW heeft overtreden door gebruik te maken van een 

wervingspraktijk met gratis producten die niet gratis blijken te zijn. Ter 

verkrijging van de producten moesten consumenten andere kosten maken dan 

de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te 

halen dan wel te laten bezorgen. Onder onvermijdelijke kosten verstaat de 

Consumentenautoriteit bijvoorbeeld portokosten.  

 

88. De Consumentenautoriteit stelt vast dat Goltex Vertriebs in haar uitnodigingen 
aangeeft dat deelnemers een aantal producten gratis zal ontvangen. Bij enkele 

van deze gratis producten wordt door middel van een asterisk verwezen naar 

een, in een klein lettertype weergegeven, mededeling dat dit “voor nieuwe 

clubleden” geldt. 

 

89. Uit de gang van zaken op de verkoopdemonstraties is komen vast te staan dat 
uitsluitend deelnemers die een product kopen uit een dure prijsklasse “nieuw 

clublid” werden en daardoor in aanmerking kwamen voor de in de uitnodiging 

aangekondigde ”gratis” producten met een asterisk-verwijzing. De 

Consumentenautoriteit stelt vast dat ”gratis” met een asterisk-verwijzing 

feitelijk betekent dat deelnemers een product uit de duurdere prijsklasse 

dienen te kopen om in aanmerking te komen voor het zogenoemde ”gratis” 

product.  

 

90.  Nu de voorwaarden waaronder deelnemers nieuw clublid kunnen worden en 
daarmee de producten met de aanduiding ”gratis” met een asterisk 

daadwerkelijk kunnen ontvangen, op geen enkele wijze worden verduidelijkt in 

de uitnodigingen en folders, is de Consumentenautoriteit van oordeel dat deze 

handelwijze misleidend is als bedoeld in artikel 6:193g, aanhef en onder t, 

BW. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 Whc. 

 

91. Overigens is de Consumentenautoriteit niet gebleken dat het clublidmaatschap 
inhoudelijk iets voorstelde. Uit verklaringen van de verkopers blijkt dat 

deelnemers iedere keer opnieuw “lid” moesten worden voor de in de 

uitnodigingen vermelde aanbiedingen.75 

 

                                                
72 Dossierstuk CA/NB/387/25.  
73 Dossierstuk CA/NB/387/27. 
74 Dossierstuk CA/NB/387/29.  
75 Dossierstukken CA/NB/387/55 en CA/NB/387/70. 
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92. Het argument van Goltex Vertriebs dat de geadresseerden de uitnodiging tijdig 
voor de datum van de dagtocht ontvingen en zij derhalve de gelegenheid 

hadden kennis te nemen van de tekst bij de asterisk (“Voor nieuwe 

clubleden”), is niet afdoende. Immers voor de ontvanger van de uitnodiging 

blijft, zelfs na lezing, onduidelijk wat deze vermelding betekent.  

  

93. De Duitse rechtspraak waarop Goltex Vertriebs zich beroept, werpt geen ander 
licht op de zaak. Deze rechtspraak betreft de toepassing van Duitse 

wetgeving. De Consumentenautoriteit is niet gehouden te toetsen aan Duitse 

wetgeving en rechtspraak. Zij toetst de handelspraktijken van Goltex Vertriebs 

aan de Nederlandse wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken. Echter, 

vanuit het oogpunt van uniforme interpretatie van de wetgeving ter 

implementatie van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken kan er belang bij 

zijn rekening te houden met rechterlijke uitspraken uit andere lidstaten. 

Vanuit dit oogpunt heeft de Consumentenautoriteit kennisgenomen van de 

Duitse rechtspraak genoemd in de schriftelijke zienswijze en van de uitspraken 

over blikvangreclame gewezen in 2010, die na de hoorzitting zijn overgelegd 

door Goltex Vertriebs. Voor zover de Consumentenautoriteit heeft kunnen 

vaststellen, hebben deze Duitse rechterlijke uitspraken geen betrekking op de 

uitleg van het equivalent  van artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW, in de 

Duitse wetgeving ter implementatie van de Richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken. Het beroep op de Duitse rechtspraak blijft in dit besluit 

daarom verder buiten beschouwing. 

7.7 Overtreding van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c en d, 

BW  (misleidende handelspraktijk ten aanzien van de motieven 

van de handelspraktijk en de prijs) 

 

94. Artikel 6:193b, eerste lid, BW bepaalt dat een handelaar jegens een 
consument onrechtmatig handelt indien hij een handelspraktijk verricht die 

oneerlijk is. Uit het derde lid, aanhef en sub a, van artikel 6:193b BW volgt 

dat een handelspraktijk in het bijzonder oneerlijk is indien een handelaar een 

misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in de artikelen 6:193c tot en 

met g BW. In het eerste lid van artikel 6:193c BW wordt bepaald dat een 

handelspraktijk misleidend is indien informatie wordt verstrekt die feitelijk 

onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan 

niet door de algemene presentatie van die informatie, zoals ten aanzien van: 

[c] de motieven voor de handelspraktijk en [d] de prijs of de wijze waarop de 

prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. 

 

95. Hieronder zal eerst de misleidende informatie ten aanzien van de motieven 
voor de handelspraktijk en vervolgens die ten aanzien van de prijs of de wijze 

waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel 

worden besproken. 

 

7.7.1 Handelwijze met betrekking tot de motieven voor de 

handelspraktijk 

 

96. In de onderzochte periode zette Goltex Vertriebs haar producten op de 
Nederlandse markt af door middel van verkoopdemonstraties. Om 
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consumenten aan haar verkoopdemonstraties te laten deelnemen, bood zij 

tegen een gering bedrag dagtochten aan. Verkoopdemonstraties vormen een 

substantieel onderdeel van deze dagtochten.  

 

97. Consumenten ontvingen een aan hen persoonlijk gerichte uitnodiging om aan 
een dagtocht deel te nemen. In de uitnodigingen en folders die  werden 

verzonden in de periode 13 maart 2009 tot en met 5 juni 2009, staan 

beschrijvingen als: 

- “onze gezellige dagtocht”76 

- “onze mooie tocht naar het lentefeest in de Betuwe”77 

- “Uitnodiging voor een Tiroolse dag”78 

- “De grote lentetocht 2009, Beleef U met ons een heerlijk lentefeest in het 

land van Bartje”.79 

7.7.2 Zienswijze Goltex Vertriebs met betrekking tot de motieven voor 

de handelspraktijk 

 

98. Goltex Vertriebs heeft aangevoerd dat het de deelnemers van de dagtochten 
wel degelijk duidelijk was dat er verkoopdemonstraties werden gehouden.80 

Weliswaar werd in de uitnodigingen gewezen op de toeristische hoogtepunten 

als onderdeel van de dagtocht, maar er werd in de uitnodiging niet verzwegen 

dat verkoopdemonstraties zouden plaatsvinden. Daarbij wijst Goltex Vertriebs 

tevens op het feit dat een groot aantal van de deelnemers al eerder een 

dagtocht had bijgewoond en dus uit dien hoofde al op de hoogte was van de 

opzet van de dagtocht. 

7.7.3 Beoordeling van de Consumentenautoriteit met betrekking tot de 

motieven voor de handelspraktijk 

 

99. In het rapport zijn de uitnodigingen onderzocht die betrekking hebben op de 
dagtochten die ten behoeve van Goltex Vertriebs werden georganiseerd. Het 

betreft de uitnodigingen verzonden in de periode van 13 maart 2009 tot en 

met 5 juni 2009.81  

 

100. Door formuleringen in de onderzochte uitnodigingen als “gezellige 

dagtocht”, “mooie tocht naar het lentefeest in de Betuwe”, ”uitnodiging voor 

een Tiroolse dag” en “heerlijk lentefeest in het land van Bartje” wordt de 

suggestie gewekt dat het gaat om een dagje uit of een toeristische excursie. 

Op grond van deze informatie kan de gemiddelde consument die behoort tot 

de doelgroep van deze uitnodigingen82 er toe worden bewogen zich aan te 

melden voor een dergelijke dagtocht. Blijkens het werkelijke verloop van de 

dagtochten bestaat de hoofdactiviteit tijdens de dagtochten uit 

verkoopdemonstraties. Echter, dit wordt in de uitnodigingsbrieven en folders 

                                                
76 Dossierstuk CA/NB/387/8, bijl. 1. 
77 Dossierstuk CA/NB/387/16. 
78 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 4. 
79 Dossierstuk CA/NB/387/9, bijl. 1d. 
80 Dossierstuk CA/NB/529/30. 
81 Dossierstukken CA/NB/387/4 en CA/NB/387/15, bijl. 2A. 
82 Zie paragraaf 7.4. voor de nadere omschrijving van deze doelgroep. 
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niet vermeld.  

 

101. De enige impliciete aanwijzing in de onderzochte uitnodigingen waaruit zou 

kunnen worden afgeleid dat het bij de dagtocht niet om een ‘dagje uit’ of een 

toeristische excursie gaat maar om een verkoopdemonstratie, is de 

vermelding “Reizen-introductie en promotie van nieuwigheden” op het 

bewaarstrookje bij de aanmeldstrook van de uitnodigingen.83 De 

Consumentenautoriteit acht een dergelijke cryptische vermelding op het 

bewaarstrookje niet afdoende. Zij acht het niet aannemelijk dat het 

gemiddelde lid van de doelgroep van deze uitnodigingen - met name 

bestaande uit oudere consumenten die minder draagkrachtig zijn en/of een 

kleiner sociaal netwerk hebben84 -, zo hem deze vermelding op het 

bewaarstrookje al opvalt, daaruit zal opmaken dat de dagtocht hoofdzakelijk 

uit  verkoopdemonstraties bestaat. 

 

102. Goltex Vertriebs heeft in haar zienswijze aangevoerd dat deelnemers aan 

dergelijke dagtochten weten dat er reclame wordt gemaakt en er producten 

zullen worden verkocht. Volgens Goltex Vertriebs wordt niet verzwegen dat 

het om een verkoopdemonstratie of een promotie-actie gaat. Dat de 

deelnemers begrijpen waarom het gaat blijkt uit het feit dat 80% opnieuw en 

regelmatig aan de excursies deelneemt, aldus Goltex Vertriebs. 

 

103. De Consumentenautoriteit deelt dit standpunt niet. De door Goltex 

Vertriebs beweerde omstandigheid dat deelnemers aan de dagtochten uit 

ervaring weten dat er tijdens de dagtocht verkoopdemonstraties plaatsvinden, 

doet naar het oordeel van de Consumentenautoriteit niet af aan de op Goltex 

Vertriebs rustende plicht om geen misleidende informatie ten aanzien van de 

motieven van haar handelspraktijk te verstrekken. Wanneer het doel van de 

dagtocht is het houden van verkoopdemonstraties, dient dit in de 

uitnodigingen en folders duidelijk vermeld te worden. Bovendien zal een 

aanzienlijk aandeel van de deelnemers - blijkens de stelling van Goltex 

Vertriebs 20% - wel degelijk voor het eerst aan een dagtocht van Goltex 

Vertriebs meedoen. Ook deze groep deelnemers maakt aanspraak op een 

juiste informatieverstrekking in de uitnodiging. 

 

104. Uit meldingen van consumenten aan ConsuWijzer blijkt eveneens dat zij 

op basis van de inhoud van de uitnodigingen andere verwachtingen 

koesterden over de dagtocht waaraan zij hebben deelgenomen. Zo verklaarde 

een consument dat hij het volgende verwachtte: “gezelligheid met elkaar, 

lekker eten en drinken, bingo en dat soort dingen. Een leuk dagje uit maar 

niet dat er een grote verkoop zou plaatsvinden”.85 Een andere consument 

verklaarde dat zij van te voren verwachtte ‘dat ze een en ander in het land 

van Bartje zouden gaan bekijken. Er was wel gezegd dat er een verkoop zou 

zijn.’ Ze verwachtte tevens ‘dat dat een uur of anderhalf uur zou duren en dat 

er verder andere gezellige dingen zouden zijn. Dat bleek helemaal niet zo te 

zijn.’86 

 

                                                
83 Zie bijvoorbeeld dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 1. 
84 Zie paragraaf 7.4. voor de nadere omschrijving van deze doelgroep. 
85 Dossierstuk CA/NB/387/25. 
86 Dossierstuk CA/NB/387/29. 
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105. Een verkoper die tijdens de verkoopdemonstraties ten behoeve van Goltex 

Vertriebs optrad, bevestigt het beeld dat de deelnemers op basis van de 

uitnodigingen een andere invulling van de dagtocht verwachtten. Over de 

uitnodigingen verklaart hij het volgende:  

  ”Nee, daar stond in ‘Ga lekker gezellig mee naar onze zaal aan de 

  Vecht’. Daar leek het af en toe wel alsof je ging varen op de Vecht. 

  “He, hoe laat gaan we varen? ”Varen? We gaan helemaal niet  

  varen. Op een gegeven moment keek ik die uitnodiging ook niet 

  meer in. Ik wilde het niet eens weten”.87  

 

106. Toezichthouders van de Consumentenautoriteit die aan een aantal 

dagtochten hebben deelgenomen, hebben geconstateerd dat het verloop en/of 

de invulling van de dagtochten niet overeenkwamen met hetgeen daarvan op 

basis van de uitnodigingen zou mogen worden verwacht. Zo hebben zij 

geconstateerd dat tijdens de dagtocht van 20 april 2009 uit niets bleek dat het 

thema een “Tiroolse dag” betrof, terwijl dit in de uitnodiging wel was 

aangekondigd. Er was geen sprake van een aankleding in Tiroolse stijl, noch 

was er Tiroolse muziek of dans. Door de verkoper werd evenmin gewag 

gemaakt van een Tirools thema.88 Zij hebben tevens geconstateerd dat de 

dagtocht op 29 mei 2009, in de folder aangekondigd als ‘De grote lentetocht 

2009’ en aangeprezen met de woorden “Beleef[t] U met ons de lenteachtige 

natuur op een prachtige tocht door heerlijke landschappen. Geniet u van de 

eerste zonnestralen en de weldadige lentelucht” er in werkelijkheid op neer 

kwam dat de dag begon met een bustocht van circa een uur en twintig 

minuten door “het land van Bartje” en dat de deelnemers aan de dagtocht de 

rest van de dag binnen zaten in het partycentrum in Wachtum.89 

 

107. Gezien de hiervoor beschreven presentatie van en informatie in de 

onderzochte uitnodigingen voor de ITC-dagtochten, kon de gemiddelde 

consument behorend tot de doelgroep van deze uitnodigingen90, worden 

bewogen tot inschrijving voor een dagtocht.  

 

108. De Consumentenautoriteit concludeert dat in de uitnodigingen die Goltex 

Vertriebs gebruikt om consumenten voor haar verkoopdemonstraties uit te 

nodigen, al dan niet door de algemene presentatie, informatie over de 

motieven voor haar handelspraktijk wordt verstrekt die feitelijk onjuist is dan 

wel die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, waardoor de 

gemiddelde consument behorend tot de doelgroep van deze uitnodigingen een 

besluit over een overeenkomst – in dit geval het besluit tot deelname aan de 

dagtocht - neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. De 

Consumentenautoriteit kwalificeert de uitnodigingen dan ook als misleidend in 

de zin van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c, BW. Dit levert een 

overtreding op van artikel 8.8 Whc. 

 

 

                                                
87 Dossierstuk CA/NB/387/55, p. 44. 
88 Dossierstuk CA/NB/387/4, p. 6. 
89 Dossierstuk CA/NB/387/9, p. 8. 
90 Zie paragraaf 7.4 van dit besluit voor de nadere omschrijving en bepaling van de 

doelgroep van onderhavige handelspraktijk. 
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7.7.4 Handelwijze met betrekking tot de prijs van de dagtocht 

 

109. In de uitnodigingen voor de verkoopdemonstraties van Goltex Vertriebs 

staat vermeld: “Deze ritprijs kost normaal 19,90 € per persoon, maar voor u 

slechts 1,90 € p.p.!”91 of een variant daarop. 

7.7.5 Zienswijze Goltex Vertriebs met betrekking tot de prijs van de 

dagtocht 

 

110. In haar zienswijze is Goltex niet specifiek ingegaan op de in het rapport 

vastgestelde overtreding van artikel 6:193c, eerste lid, onder d, BW. 

7.7.6 Beoordeling van de Consumentenautoriteit met betrekking tot de 

prijs van de dagtocht 

 

111. In het rapport is de prijsaanduiding die werd gehanteerd in de 

uitnodigingen voor de ITC-dagtochten onderzocht. Het betreft de 

uitnodigingen verzonden in de periode van 13 maart 2009 tot en met 5 juni 

2009.92  

 

112. In de formulering van de uitnodigingen wordt de indruk gewekt dat de 

geadresseerde in het bijzonder is geselecteerd en dat die selectie betekent dat 

speciaal aan hem/haar een fikse korting op de prijs van de dagtocht wordt 

gegeven bij inschrijving voor deelname aan de in de uitnodiging beschreven 

dagtocht.  

 

113. In de formulering van de uitnodigingen wordt gezinspeeld op een 

bijzondere selectie van de consument aan wie de uitnodiging is gericht. Dit 

gebeurt door het gebruik van zinsneden als:”Mevrouw Jolanda Bakker van de 

VIP-Klantenservice was bijzonder blij dat juist u [naam consument] deze 

mooie Platina-Jubileums-Prijs zult ontvangen….Wij zouden allemaal heel blij 

zijn wanneer u, [naam consument] ons bedankje aanneemt”,93 “Omdat u ook 

een voorkeursbehandeling krijgt …”94, “Dat zal een mooie dag worden voor u, 

want we verheugen ons er nu allemaal al op om u te mogen begroeten. De 

reisprijs voor u en uw meegebrachte gasten is voor deze tocht normaal 19,90 

euro maar vandaag voor maar slechts 1,90 euro p.p.”95 

 

114. Op grond van deze informatie kan de gemiddelde consument die behoort 

tot de doelgroep van deze uitnodigingen er toe worden bewogen zich aan te 

melden voor een dergelijke dagtocht. 

 

115. De Consumentenautoriteit stelt op grond van het vorenstaande vast dat 

Goltex Vertriebs in de uitnodigingen voor de dagtochten informatie verstrekt 

die feitelijk onjuist is dan wel die de gemiddelde consument misleidt of kan 

                                                
91 Dossierstukken CA/NB/387/4, bijl. 1, CA/NB/387/7, CA/NB/387/9, bijl. 1, CA/NB/387/15, 

bijl. 1A en CA/NB/387/16. 

92 Dossierstukken CA/NB/387/4 en CA/NB/387/15, bijl. 2 A. 

93 Dossierstuk CA/NB/387/4, bijl. 1. 

94 Dossierstuk CA/NB/387/9, bijl. 1A. 

95 Dossierstuk CA/NB/387/15, bijl. 2A. 
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misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van die informatie, ten 

aanzien van de prijs van de dagtocht of de wijze waarop de prijs wordt 

berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel voor de consument. 

De gemiddelde consument behorend tot de doelgroep van de uitnodigingen96 

kan hierdoor een besluit over een overeenkomst nemen dat hij anders niet 

had genomen. De Consumentenautoriteit kwalificeert de uitnodigingen dan 

ook als misleidend in de zin van artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder d, 

BW. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 Whc. 

8. Toerekening van de overtredingen 

 

116. Op grond van artikel 1, aanhef en onder j, van de Whc wordt als overtreder 
aangemerkt degene die de overtreding pleegt of medepleegt.  

 

117. Het criterium voor medeplegen is dat er sprake is van een bewuste 
samenwerking en gezamenlijke uitvoering bij het overtreden van de norm. 

Medeplegen kent twee varianten. De eerste variant is dat twee of meer 

(rechts)personen ieder voor zich, maar met behulp van een gezamenlijk plan, 

de norm overtreden. De tweede variant is dat twee of meer (rechts)personen 

door nauw samen te werken de norm overtreden. Er is sprake van bewuste 

samenwerking bij voorafgaande of stilzwijgende afspraken, als sprake is van 

een taakverdeling of aanwezigheid ten tijde van de overtreding, maar het zich 

niet distantiëren daarvan. Van een gezamenlijke uitvoering is sprake bij een 

nauwe en volledige samenwerking. Lijfelijke aanwezigheid is hierbij niet 

(meer) vereist.  

 

118. In het rapport is Goltex Vertriebs als overtreder aangemerkt voor zover de 
geconstateerde overtredingen zien op de uitnodigingen voor ITC-dagtochten 

die aan Nederlandse consumenten zijn gezonden in de periode 13 maart 2009 

tot en met 5 juni 2009. 

8.1 Zienswijze Goltex Vertriebs 

 

119. Goltex Vertriebs heeft in haar schriftelijke zienswijze97 aangevoerd, en de 

heer [D] heeft dat tijdens de hoorzitting desgevraagd bevestigd98, dat de 

feitelijke uitvoering van de dagtochten niet bij haar lag, maar door haar 

zusteronderneming Goltex Reisen werd georganiseerd. Goltex Reisen stelde de 

uitnodigingen op en was verantwoordelijk voor de verzending er van. Verder 

was Goltex Reisen de wederpartij van de busonderneming die het vervoer 

verrichtte en van de horecagelegenheden waar de verkoopdemonstraties 

werden gehouden. De verkoopdemonstraties waren belegd bij verkopers die 

op basis van een handelsvertegenwoordingsovereenkomst 

(“Handelsvertretungsvertrag”) naar Duits recht handelden. Goltex Vertriebs 

heeft aangegeven dat zij de wederpartij van de consument is voor zover het 

de verkoop betreft van de duurdere producten die tijdens de busreis ter 

verkoop werden aangeboden. 

                                                
96 Zie paragraaf 7.4 voor de nadere omschrijving van de doelgroep van de onderhavige 

handelspraktijk. 
97 Dossierstuk CA/NB/529/40, p. 2. 
98 Dossierstuk CA/NB/529/63. 
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8.2 Beoordeling Consumentenautoriteit 

 

120. De Consumentenautoriteit constateert aan de hand van het dossier dat 

Goltex Reisen inderdaad de onderneming is die de uitnodigingen heeft 

verzorgd en verzonden. Zo zijn de facturen van busonderneming [NAAM 

BUSONDERNEMING], die deelnemers vanaf het opstapadres naar de 

verkooplocaties en vice versa vervoerde, geadresseerd aan Goltex Reisen99, en 

is het ook Goltex Reisen geweest die de samenwerking met [NAAM 

BUSONDERNEMING] bij brief van 30 juli 2009 heeft opgezegd.100 Goltex 

Reisen is ook de houder van postbusnummer 70204 te Rotterdam, dat op de 

enveloppen is vermeld, waarin de uitnodigingen aan consumenten werden 

verzonden.101 

 

121. De Consumentenautoriteit is echter van oordeel dat Goltex Reisen met het 

maken en verzenden van de uitnodigingen heeft gehandeld ten behoeve van 

Goltex Vertriebs. Goltex Vertriebs is met betrekking tot de 

verkoopdemonstraties in Nederland immers de spin in het web geweest. 

Zonder Goltex Vertriebs had geen van de in het rapport geconstateerde 

overtredingen kunnen plaatsvinden. Dit blijkt onder meer uit het volgende: 

- Goltex Vertriebs is de onderneming die haar producten door middel van de 

onderhavige verkoopdemonstraties op de Nederlandse markt wilde afzetten. 

Zij is de onderneming die de te verkopen producten levert.102 

- Goltex Vertriebs had belang bij het verzenden van de uitnodigingen. De 

uitnodigingen waren bedoeld om de genodigde consumenten – door hen 

prijzen en cadeaus in het vooruitzicht te stellen - ertoe te bewegen aan een 

ITC-dagtocht deel te nemen. Zonder de uitnodigingen waren de potentiële 

kopers van de producten van Goltex Vertriebs nooit terecht gekomen op de 

verkoopdemonstraties waar de producten van Goltex Vertriebs werden 

verkocht. 

- De koopovereenkomsten die tijdens de verkoopdemonstraties worden 

gesloten binden Goltex Vertriebs en niet Goltex Reisen.103 

- De opbrengst van de verkoop van de producten kwam terecht bij Goltex 

Vertriebs.104 

- Tussen de rechtsvoorgangster van Goltex Vertriebs – WEVA Gesellschaft für 

Werbung und Vertriebs Agentur mbH – en [Y] bestond een 

                                                
99 Zie dossierstuk CA/NB/387/38, bijlagen  met nummers 38705000000024, 

38705000000025, 38705000000026 en 38705000000027.  
100 Zie dossierstuk CA/NB/387/38, bijlage met nummer 38705000000001. 
101 Zie dossierstuk CA/NB/387/9, bijl. 1E, en Verslag van Ambtshandelingen, dossierstuk 

CA/NB/387/10. 
102 Zie schriftelijke zienswijze Goltex Vertriebs, dossierstuk CA/NB/529/30, p. 2 en het 

verslag van de hoorzitting, dossierstuk CA/NB/63, p.12 
103 Zie de verklaring van Goltex Vertriebs tijdens de hoorzitting, dossierstuk CA/NB/529/63. 

Dit geldt overigens niet voor de verkoop van kleine producten, zoals potten zalf. In die 

gevallen wordt de koopovereenkomst gesloten tussen de consument en de verkoper die de 

demonstratie geeft. 
104 Dit geldt niet voor de verkoop van kleine producten, zoals potten zalf. De opbrengst 

daarvan kwam terecht bij de verkopers zelf, omdat zij voor die producten op eigen naam 

koopovereenkomsten met consumenten sloten. De potten werden wel ingekocht bij Goltex 

Vertriebs. 



 
 

OPENBAAR 
 

  

Pagina 37 van 43 
 

Datum 

7 april 2011 
  

Ons kenmerk 

CA/NB/529/100 
  

 

 

Handelsvertretungsvertrag, dat stilzwijgend is voortgezet tussen Goltex 

Vertriebs en R&S Handelsvertretung GmbH (hierna: R&S), teneinde te 

voorzien in de feitelijke verkoop van producten van Goltex Vertriebs.105 

- Goltex Vertriebs betaalde aan R&S provisie voor de bemiddeling van 

verkopers.106 

- Goltex Vertriebs onderhield contacten met de verkopers. De verkopers 

konden kleine producten, zoals potten zalf, zelfstandig bij Goltex Vertriebs 

inkopen en deze verkopen tijdens de verkoopdemonstraties.107  

 

122. De Consumentenautoriteit concludeert uit het bovenstaande dat Goltex 

Vertriebs in dit geval kan worden aangemerkt als handelaar zoals bedoeld in 

artikel 6:193a, eerste lid, aanhef en onder a, BW en Goltex Reisen als de 

onderneming die ten behoeve van haar heeft gehandeld. Het gebruik van 

uitnodigingen zoals in dit besluit besproken, kan worden beschouwd als een 

handeling of gedraging van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met 

de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan 

consumenten, en is dus een handelspraktijk in de zin van artikel 6:193a, 

eerste lid, aanhef en onder d, BW. 

 

123. Uit het vorenstaande blijkt dat in dit geval sprake is van medeplegen. 

Immers, er is sprake van een bewuste samenwerking tussen Goltex Vertriebs 

en Goltex Reisen en een gezamenlijke uitvoering bij het overtreden van de 

normen als bedoeld in artikel 6:193i onder h, artikel 6:193g onder t en artikel 

6:193c, lid 1, aanhef en onder c en d, BW. Beide ondernemingen behoren tot 

dezelfde groepsonderneming, die onder de naam Goltex of handelsnaam ITC 

naar buiten treedt, zijn beide gevestigd op het adres Industriestrasse 11, 

49696 te Molbergen, Duitsland, en zij hebben hetzelfde telefoon- en 

faxnummer (respectievelijk +49 (0) 4475 950 100 en +49 (0) 4475 956 180) 

en dezelfde “Geschäftsführer”, de heer [C].108 Ook is kennelijk sprake van 

afspraken en een taakverdeling tussen de ondernemingen. Goltex Vertriebs 

leverde de producten die zij door middel van verkoopdemonstraties op de 

Nederlandse markt wilde afzetten, Goltex Reisen zorgde ervoor dat potentiële 

kopers van die producten op de verkoopdemonstraties terecht kwamen.  

 

124. Goltex Vertriebs heeft niet gesteld – en dat blijkt ook niet uit het dossier – 

dat zij niet op de hoogte was van de misleidende inhoud van de uitnodigingen. 

Evenmin blijkt dat zij zich van de misleidende inhoud van de uitnodigingen 

heeft gedistantieerd dan wel dat zij pogingen heeft ondernomen om 

misleidende of agressieve handelspraktijken in die uitnodigingen te 

                                                
105 Zie de informatie van het Duitse Bundesamt (dossierstuk CA/NB/387/88), de brief van 

Goltex Vertriebs d.d. 31 december 2008, waarin zij R & S GmbH bedankt voor de goede 

samenwerking in 2008 (dossierstuk CA/NB/529/62, bijl. 2) en het 

“Handelsvertretungsvertrag” (bijlage bij dossierstuk CA/NB/387/88). 
106 Zie de verklaringen van Goltex Vertriebs en R & S Handelsvertretung GmbH tijdens de 

hoorzitting (dossierstuk CA/NB/529/63), de schriftelijke zienswijze van R&S 

Handelsvertretung GmbH (dossierstuk CA/NB/529/9) en de brief van Goltex Vertriebs d.d. 

31 december 2008, waarin zij R & S GmbH bedankt voor de goede samenwerking in 2008 

(dossierstuk CA/NB/529/62, bijl. 2). 
107 Zie onder meer de verklaringen van twee verkopers: dossierstukken CA/NB/387/64 en 

CA/NB/529/52, bijl. 1A. 
108 Zie dossierstuk CA/NB/387/12. 
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voorkomen. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat Goltex Vertriebs de 

handelingen van Goltex Reisen aldus heeft aanvaard of in het algemeen placht 

te aanvaarden. 

 

125. Gelet op het voorgaande stelt de Consumentenautoriteit vast dat de in dit 

besluit vastgestelde overtredingen aan Goltex Vertriebs, kunnen worden 

toegerekend.  

9. Maatregel 

9.1 Algemeen 

 

126. De Consumentenautoriteit kan handhavend optreden, indien de collectieve 
belangen van consumenten in het geding zijn. De door Goltex Vertriebs 

gepleegde overtredingen, besproken in hoofdstuk 7, hebben het kenmerk dat 

meerdere consumenten daardoor op eenzelfde wijze zijn of konden worden 

geraakt. Gelet hierop is sprake van een schending van collectieve belangen 

van consumenten, die de inzet van de handhavende bevoegdheden van de 

Consumentenautoriteit rechtvaardigt. 

 

127. Indien de Consumentenautoriteit van oordeel is dat een overtreding heeft 
plaatsgevonden, kan zij aan de overtreder op grond van artikel 2.9, eerste lid, 

Whc een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen. 

 

128. Gelet op de periode waarin de geconstateerde overtredingen zijn begaan, te 
weten in de periode van 13 maart 2009 tot en met 1 juli 2009, zal de 

Consumentenautoriteit onder toepassing van artikel IV, eerste lid, van de 

Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht uitgaan van het recht zoals dit 

gold ten tijde van de overtreding. Dit betekent dat, voor zover het gaat op het 

opleggen van maatregelen, de Whc wordt toegepast zoals deze luidde vóór 1 

juli 2009. 

 

129. De Consumentenautoriteit heeft zich er dan ook van vergewist, dat ten 
aanzien van de in hoofdstuk 7 vastgestelde overtredingen, geen sprake is van 

een situatie waarin geen boete kan worden opgelegd zoals bedoeld in de 

artikelen 2.16, eerste en tweede lid, Whc (oud) en artikel 2.19, eerste, 

tweede, vierde en vijfde lid, Whc (oud).  

9.2 Bestuurlijke boete 

 

130. Wanneer het gaat om een overtreding van artikel 8.8 Whc, is de 
Consumentenautoriteit bevoegd een boete op te leggen die ingevolge artikel 

2.15, tweede lid, Whc ten hoogste EUR 450.000,- per overtreding bedraagt. 

 

131. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete houdt de 
Consumentenautoriteit overeenkomstig het bepaalde in artikelen artikel 2.21 

Whc (oud)109, in ieder geval rekening met de ernst en de duur van de 

overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. 

De Consumentenautoriteit houdt daarbij zo nodig rekening met de 

                                                
109 Per 1 juli 2009 art. 5:46, tweede lid, Awb. 
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omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. 

 

132. Ingevolge artikel 3:4, tweede lid, Awb neemt de Consumentenautoriteit bij het 
bepalen van de hoogte van de boete tevens het evenredigheidsbeginsel in 

acht. Op grond van deze bepaling mogen de voor één of meer 

belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in 

verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Als algemene maatstaf 

daarbij geldt dat de hoogte van de boete zodanig dient te zijn dat deze de 

overtreder weerhoudt van nieuwe overtredingen (speciale preventie) en ook in 

algemene termen voor andere (potentiële) overtreders een afschrikkende 

werking heeft (generale preventie). 

9.3 Verwijtbaarheid, ernst en duur van de overtredingen 

9.3.1 Verwijtbaarheid van de overtredingen 

 

133. Zoals in paragraaf 8.2 is overwogen heeft Goltex Vertriebs in de 

uitoefening van haar handelspraktijk gebruik gemaakt van de uitnodigingen 

die in dit besluit zijn besproken. De uitnodigingen dienden ertoe consumenten 

te bewegen deel te nemen aan een dagtocht, die grotendeels bestond uit 

demonstraties van producten die door Goltex Vertriebs werden verkocht. 

Goltex Vertriebs heeft niet gesteld – en dat blijkt ook niet uit het dossier – dat 

zij niet op de hoogte was van de misleidende of agressieve handelspraktijken 

in die uitnodigingen. Evenmin blijkt dat zij zich van de (misleidende) inhoud 

van de uitnodigingen heeft gedistantieerd dan wel dat zij pogingen heeft 

ondernomen om onrechtmatigheden in die uitnodigingen te voorkomen. De 

Consumentenautoriteit is van oordeel dat nu Goltex Vertriebs de onderhavige 

uitnodigingen willens en wetens heeft aangewend ten behoeve van haar eigen 

handelspraktijk, de daaruit voortvloeiende overtredingen haar kunnen worden 

verweten.  

 

134. De Consumentautoriteit is niet gebleken van andere feiten of      

omstandigheden op grond waarvan moet worden vastgesteld dat de 

overtredingen niet of slechts ten dele aan Goltex Vertriebs te verwijten zijn. 

Derhalve luidt de conclusie dat de overtredingen volledig aan Goltex Vertriebs 

kunnen worden verweten. 

9.3.2 Ernst van de overtredingen 

 

135. Om de ernst van de overtreding vast te stellen kijkt de 

Consumentenautoriteit in de eerste plaats naar de geschonden normen. 

Daarbij neemt zij in aanmerking welke consumentenbelangen die normen 

beogen te beschermen. Voorts beoordeelt de Consumentenautoriteit de ernst 

van de overtredingen in het licht van de omstandigheden waaronder zij zijn 

begaan. 

 

136. Misleidende en agressieve handelspraktijken kunnen grote schade 

toebrengen aan individuele consumenten, maar ook aan het 

consumentenvertrouwen in het algemeen. Oneerlijke handelspraktijken 

kunnen de beslissing van een consument over een overeenkomst in negatieve 

zin beïnvloeden. De bepalingen in afdeling 3, titel 5, Boek 6 BW beogen de 
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consument te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.  

 

137. Ten aanzien van de in hoofdstuk 7 geconstateerde overtredingen 

overweegt de Consumentenautoriteit dat zij overtredingen in het kader van de 

wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken reeds gezien hun aard als zeer 

ernstig kwalificeert. Dit geldt in het bijzonder voor de gedragingen die zijn 

opgenomen op de zogenoemde zwarte lijsten, hetgeen betekent dat die 

gedragingen onder alle omstandigheden een oneerlijke handelspraktijk 

opleveren en dus verboden zijn.  

 

138. De gedragingen genoemd op de zwarte lijsten zijn te allen tijde 

onrechtmatig jegens consumenten. In dit besluit gaat het daarbij onder meer 

om een overtreding van de zwarte lijst agressieve handelspraktijken, te weten 

artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW. Agressieve handelspraktijken neigen 

naar intimidatie, manipulatie of het uitoefenen van dwang. In dit geval heeft 

Goltex Vertriebs actief consumenten benaderd. Zij heeft op grote schaal 

uitnodigingen aan consumenten – met name oudere consumenten - verstuurd 

waarin bij die consumenten de indruk werd gewekt dat zij een of meerdere 

prijzen hadden gewonnen en dat zij als speciale gast werden uitgenodigd om 

die prijzen in ontvangst te komen nemen. In werkelijkheid was er geen sprake 

van prijzen of de uitreiking daarvan, maar waren de uitnodigingen slechts 

bedoeld om de geadresseerde consumenten ertoe te bewegen deel te nemen 

aan de dagtochten met verkoopdemonstraties georganiseerd ten behoeve van 

Goltex Vertriebs. De Consumentenautoriteit acht een dergelijke handelwijze 

zeer ernstig. 

 

139. Hetzelfde geldt voor de overtreding van de zwarte lijst misleidende 

handelspraktijken, te weten artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW. Hierbij 

gaat het om (opzettelijk) misleidende praktijken, waarbij ook sprake kan zijn 

van bedrog. Het gaat om het doen van onjuiste beweringen of het bewust 

wekken van verkeerde verwachtingen bij de consument. In dit geval heeft 

Goltex Vertriebs in haar uitnodigingen producten onterecht als gratis 

omschreven. Ook deze handelwijze acht de Consumentenautoriteit zeer 

ernstig. Consumenten verwachten bij de omschrijving gratis ook echt ‘iets 

voor niets’. Wanneer aan het ”gratis” aangeboden product voorwaarden 

blijken te zijn verbonden, wordt de consument op het verkeerde been gezet. 

Dit vormt niet alleen een inbreuk op het consumentenvertrouwen, maar raakt 

ook een ander kernbelang, namelijk transparantie van informatie. 

 

140. Ten slotte gaat het ook bij de oneerlijke handelspraktijken als bedoeld in 

artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c en d, BW (misleidende informatie 

over de motieven van de handelspraktijk en de prijs of het prijsvoordeel) om 

het niet naleven van normen die het consumentenvertrouwen beogen te 

beschermen. Zij heeft immers op grote schaal uitnodigingen verstuurd waarin 

bij de geadresseerde consumenten de indruk werd gewekt dat zij speciaal 

geselecteerd waren om tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief een gezellig 

dagje uit te gaan of deel te nemen aan een toeristische excursie. In 

werkelijkheid was er geen sprake van een dergelijk uitje maar waren de 

uitnodigingen slechts bedoeld om consumenten te bewegen aan de dagtochten 

met verkoopdemonstraties ten behoeve van Goltex Vertriebs deel te nemen. 

Er is sprake van het doen van onjuiste beweringen en het bewust wekken van 

verkeerde verwachtingen bij de consument, waardoor de consument op het 
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verkeerde been wordt gezet en zijn economisch gedrag kan worden verstoord. 

De Consumentenautoriteit kwalificeert ook deze overtreding naar zijn aard als 

zeer ernstig. 

 

141. Dat de geconstateerde overtredingen alle naar hun aard als zeer ernstig 

zijn gekwalificeerd, weegt de Consumentenautoriteit mee bij het bepalen van 

de boete. 

9.3.3 Duur van de overtredingen 

 

142. In dit besluit is vastgesteld dat de overtredingen in elk geval zijn begaan 

in de periode van 13 maart 2009 tot en met 1 juli 2009.110 De  relatief korte 

duur van deze overtredingen weegt de Consumentenautoriteit mee bij het 

bepalen van de boete.  

9.4 Basisboetes 

 

143. De Consumentenautoriteit overweegt dat zij voor elk van de voornoemde 

overtredingen afzonderlijk een boete kan opleggen.        

Voor elk van de overtredingen van artikel 8.8 Whc bedraagt de boete ten tijde 

van de overtredingen ten hoogste EUR 450.000,-. Gelet op dit boetemaximum 

per overtreding, de verwijtbaarheid, de ernst en de duur van de vastgestelde 

overtredingen, acht de Consumentenautoriteit per overtreding de volgende 

boetes passend: 

1.   EUR 100.000,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 

 6:193i, aanhef en onder h, BW (zwarte lijst agressieve   

 handelspraktijken: bedrieglijk de indruk wekken dat de consument al een 

 prijs heeft gewonnen); 

2.  EUR 100.000,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto  

 artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW (zwarte lijst misleidende  

 handelspraktijken: een product of dienst onterecht als gratis, voor niets of 

 kosteloos omschrijven); en  

3. EUR 100.000,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto  

 artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c en d, BW (misleidende dan 

 wel onjuiste informatie verstrekken over de motieven van de   

 handelspraktijk en over de prijs, prijsberekening of het bestaan van een 

 specifiek prijsvoordeel). 

9.5 Evenredigheidstoets 

 

144. Zoals is overwogen in paragraaf 9.2, is de Consumentenautoriteit bij het 
opleggen van een boete gebonden aan het evenredigheidsbeginsel. Nu Goltex 

Vertriebs geen omstandigheden heeft aangevoerd die zouden kunnen nopen 

tot matiging van de op te leggen boete, ziet de Consumentenautoriteit geen 

aanleiding om de boete te matigen.  

 

145. In het kader van de evenredigheidstoets overweegt de 

Consumentenautoriteit dat van de boete een preventieve werking moet 

                                                
110 Zie paragraaf 7.2 van dit besluit. 
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uitgaan die niet alleen de overtreder zelf, maar ook andere – al dan niet 

potentiële – overtreders moet weerhouden van het begaan van overtredingen. 

9.6 Boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden 

 

146. De Consumentenautoriteit acht geen boeteverhogende of boeteverlagende 

omstandigheden aanwezig. 

9.7 Boetevaststelling 

 

147. Met inachtneming van het vorenstaande stelt de Consumentenautoriteit de 

boetes vast op een totaalbedrag van EUR 300.000,-.  



 
 

OPENBAAR 
 

  

Pagina 43 van 43 
 

Datum 

7 april 2011 
  

Ons kenmerk 

CA/NB/529/100 
  

 

 

10. Besluit 

 

148. De Consumentenautoriteit: 

a) stelt vast dat Goltex Vertriebs de volgende overtredingen heeft begaan: 

1.  artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW (zwarte lijst 

 agressieve handelspraktijken: bedrieglijk de indruk wekken dat de  

 consument al een prijs heeft gewonnen); 

2.  artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW (zwarte lijst 

 misleidende handelspraktijken: een product of dienst onterecht als gratis, 

 voor niets of kosteloos omschrijven); en  

3. artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c en d, 

 BW (misleidende dan wel onjuiste informatie verstrekken over de motieven 

 van de handelspraktijk en over prijs, prijsberekening of het bestaan van 

 een specifiek prijsvoordeel); 

b) rekent de genoemde overtredingen toe aan Goltex Vertriebs; 

c) legt aan Goltex Vertriebs een boete op van in totaal EUR 300.000,-.   

  

Dit boetebedrag is als volgt opgebouwd: 

1. EUR 100.000,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto  

 artikel 6:193i, aanhef en onder h, BW; 

2.  EUR 100.000,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto  

 artikel 6:193g, aanhef en onder t, BW; 

3. EUR 100.000,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto  

 artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder c en d, BW. 

 

149. Dit besluit is gericht tot Goltex Vertriebs GmbH & Co. 

 Kommanditgesellschaft. 

 

’s-Gravenhage, 7 april 2011  

 

 

 

 

 

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

De Consumentenautoriteit 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, 

binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij de Consumentenautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 

16759, 2500 BT, Den Haag. 

 

De boete dient binnen 6 weken nadat het besluit op de in artikel 3:41 van de 

Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, te zijn 

betaald door storting op bankrekeningnummer 569.993.962 ten name van de 

Consumentenautoriteit, Postbus 16759, 2500 BT Den Haag, onder vermelding van 

het kenmerk van dit besluit. Na het verstrijken van deze termijn wordt de 

geldboete vermeerderd met de wettelijke rente.   


