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Geachte heer / mevrouw, 

Op welke consumentenproblemen moet de Consumentenautoriteit zich in de 

komende periode richten? Die vraag staat centraal in het bijgevoegde 

consultatiedocument van de Consumentenautoriteit. In dit document zetten wij 

uiteen welke consumentenproblemen volgens ons tot prioriteit zouden moeten 

worden benoemd. De Consumentenautoriteit hecht eraan haar maatschappelijke 

partners te betrekken bij de selectie van haar prioriteiten. Daarom zijn wij 

benieuwd naar uw mening daarover. 

Wij nodigen u uit om te reageren op dit document en de daarin vastgelegde 

voornemens. Ik verwijs u in dit verband naar de vragen die zijn opgenomen in 

hoofdstuk 3 van het consultatiedocument. Graag vernemen wij uw reactie uiterlijk 

23 november a.s. Op de Iaatste bladzijde van het consultatiedocument vindt u de 

verzendgegevens voor uw reactie. 

Mede op basis van de reacties op dit consultatiedocument wordt de uiteindelijke 

Agenda voor 2012-2013 vastgesteld. Deze zal begin 2012 worden gepresenteerd. 

We zien uw reacties met belangstelling tegemoet en danken u bij voorbaat voor 

uw medewerking. 

Hoo achtend, 

mw. mr. B.C.M. van Buchem 
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CONSULTATIEDOCUMENT AGENDA 2012 - 2013 

Voorwoord 

Voor u ligt het consultatiedocument voor de Agenda 2012-2013 van de 

Consumentenautoriteit. Met dit document nodigen wij u uit tot het geven van uw 

reactie met betrekking tot hier vermelde voorgenomen aandachtsgebieden. 

Dit consultatiedocument presenteert de volgende drie voorgestelde 

aandachtsgebieden:  

1. Misleidende en agressieve telemarketing; 

2. Leverings- en betalingsproblemen bij webwinkelen; 

3. Intransparantie van prijzen in de reisbranche 

Dit voorjaar organiseerde de Consumentenautoriteit een bijeenkomst tijdens 

welke een groot aantal maatschappelijke partijen heeft aangegeven wat in hun 

ogen de belangrijkste problemen zijn waarmee consumenten worden 

geconfronteerd. De inbreng van deze bijeenkomst vormt mede de basis voor de 

hier voorgestelde aandachtsgebieden. Aan u de gelegenheid om met uw inbreng 

op dit consultatiedocument bij te dragen aan de definitieve invulling van de 

Agenda 2012-2013 van de Consumentenautoriteit. 

Deze consultatie en de agenda 2012-2013 betreft een bijzondere periode in het 

bestaan van de Consumentenautoriteit. Binnenkort viert de 

Consumentenautoriteit haar eerste en zeer waarschijnlijk tegelijkertijd Iaatste 

lustrum. Immers, de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (verder: OPTA) en de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (verder: NMa) worden per 1 januari 2013 samengevoegd 

tot de Autoriteit Consument en Markt (verder: ACM), waarmee de 

Consumentenautoriteit ophoudt te bestaan. 

Binnen de ACM worden alle consumententaken ook die op het gebied van energie 

en telecom in beginsel in een directie ondergebracht. Door de synergie met de 

generieke consumentaken wordt het sectorspecifieke consumententoezicht  

versterkt. Ook ConsuWijzer (het informatieloket voor de rechten en plichten van 

consumenten) en haar verschillende backoffices krijgen een plek in deze 

consumentendirectie. Daarmee krijgt consumentenbescherming een prominente 

en zichtbare positie binnen de ACM. 

Nu vraagt u zich mogelijk of waarom de Consumentenautoriteit in het licht van de 

voorgenomen samenvoeging een agenda voor twee jaren opstelt. De reden 

hiervoor is gelegen in het feit dat de ervaring leert dat de problemen die spelen in 

de aandachtsgebieden zich niet goed laten oplossen in de periode van een jaar. 

Omdat deze agenda een belangrijke basis vormt voor de werkzaamheden van de 

consumentendirectie van de ACM, komt zij tot stand in nauwe afstemming met 

OPTA en de NMa. In 2012 wordt de agenda mogelijk verder verbreed op basis van 

de gezamenlijke inzichten van de toezichthouders. 

Graag zien wij uw reactie op dit consultatiedocument tegemoet en danken wij u 

voor uw medewerking. De definitieve agenda, die tot stand komt op basis van uw 

reacties en na goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie, verwachten wij begin 2012 te publiceren. 

Bernadette van Buchem 

De Consumentenautoriteit 
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CONSULTATIEDOCUMENT AGENDA 2012 - 2013 

1. De Agenda 2012-2013 

Voordat u kennis maakt met de voorgestelde aandachtsgebieden licht de 

Consumentenautoriteit graag nog het volgende toe. 

Doel van de agenda  

Voor de Consumentenautoriteit is de agenda het kompas. De agenda geeft 

richting aan haar werkzaamheden op basis van een vooropgezet plan. Dit houvast 

is belangrijk in een dynamische en soms issue gedreven omgeving als die van 

consumentenbescherming. Daarnaast biedt de agenda een ieder die dat wenst 

inzicht in waar de Consumentenautoriteit zich mee bezig houdt. Uitgangspunt is 

dat de Consumentenautoriteit haar capaciteit inzet waar die het meest nodig is. 

De Consumentenautoriteit kent de realiteit. Dat betekent dat zij naast de 

capaciteit voor de aandachtsgebieden, ook middelen reserveert om snel en 

slagvaardig te reageren op incidenten en actuele problemen die niet op de agenda 

staan. 

Twee pijiers van consumentenbescherminq 

Het werk van de Consumentenautoriteit rust op twee pijlers: 

consumentenvoorlichting ofwel het weerbaar maken van consumenten en toezicht 

en handhaving. De wisselwerking tussen deze pijiers is de manier waarop de 

Consumentenautoriteit haar missie nastreeft: "De consumentenautoriteit 

be vordert de eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten, waarbij de 

economische belangen van consumenten het uitgangspunt zijn . ". 

In de agenda wordt her en der verwezen naar de rol die ConsuWijzer kan 

vervullen bij de aanpak van specifieke probleemgebieden. Dit last onverlet dat de 

Consumentenautoriteit daarnaast apart inzet op consumentenvoorlichting en -

empowerment om consumenten over de gehele linie beter te informeren en 

weerbaarder te maken. Op hun beurt worden de uitkomsten van het toezicht 

ingezet om de voorlichting te verbeteren. Door het organiseren van de 

wisselwerking tussen de twee pijiers - voorlichting en toezicht - wordt duidelijk 

meerwaarde gecreeerd in consumentenbescherming. 

Agenda 2010-2011  

Op de agenda 2010-2011 staan de volgende aandachtsgebieden: 

• Garantie en conformiteit; 

• Agressieve en misleidende reclame; 

• Oneerlijke handelspraktijken online; 

• Nieuwe wettelijke taken; 

• De grensoverschrijdende consument. 

De gebruikelijk weg waarlangs de Consumentenautoriteit informeert over de 

resultaten van deze agenda, is de Terugblik 20101 en de Terugblik 20112. In zijn 

algemeenheid kan worden gezegd dat er belangrijke verbeteringen in de markt 

waar te nemen zijn op de gebieden waar de Consumentenautoriteit in 2010 en 

2011 haar pijien op heeft gericht. Een aantal aandachtsgebieden zult u dan ook 

niet terug zien in dit consultatiedocument. Dat betekent echter niet dat de 

Consumentenautoriteit ten aanzien van deze terreinen, zoals sms-diensten en 

garanties, op haar lauweren zal rusten. Immers, cruciaal is dat de effecten van 

' Zie: http://www_consumentenautoriteit_nlinieuwsport/consumentenautoriteit-

/1.•••. '• • • 11•"11:..11 g.•• 11.1111 

De Terugblik 2011 zal worden gepubliceerd in de eerste heift van 2012.  
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CONSULTATIEDOCUMENT AGENDA 2012 - 2013 

onze inspanningen tot structurele gedragsverandering leiden. Het monitoren van 

de handelspraktijken die op deze terreinen plaatsvinden, o.a. via de signalen bij 

Consuwijzer, zal dan ook een belangrijke rol blijven spelen. Dit betekent ook dat 

de Consumentenautoriteit zal optreden indien de signalen daar aanleiding toe 

geven. 

De werkzaamheden zoals benoemd in de huidige aandachtsgebieden Nieuwe 

wettelijke taken en De grenso verschrijdende consument worden voortgezet, maar 

niet als separaat aandachtsgebied. Verweven in haar taken, en in samenwerking 

met haar buitenlandse partners - zowel in CPC als in ICPEN verband - acht de 

Consumentenautoriteit het van blijvend belang dat grensoverschrijdende 

inbreuken van consumentenrecht worden bestreden. De internationale dimensie 

van een consumentenprobleem zal steeds mee worden genomen in het onderzoek 

en de beoordeling. Daarnaast bereidt de Consumentenautoriteit zich ook nu voor 

op wijzigingen in haar wettelijke bevoegdheden, of dat nu is in het kader van de 

aanstaande samenvoeging of daarbuiten. 

Snel overtredingen beeindigen  

Al onder de huidige agenda heeft de Consumentenautoriteit haar ingrijpen 

zodanig vorm gegeven dat de beschikbare middelen zo effectief mogelijk werden 

ingezet. Dat betekent concreet dat daar waar mogelijk overtredingen en daarmee 

consumentenschade in zo vroeg mogelijk stadium werden beeindigd door het 

inzetten van een breed handhavingsinstrumentarium zoals waarschuwingen, 

versnelde lasten of door het geven van guidance. Deze trend zal zich onder de 

nieuwe agenda voorzetten. Daar waar nodig zal de Consumentenautoriteit niet 

nalaten stevig op to treden. 

Verder proces  

Op basis van uw reactie stelt de Consumentenautoriteit een agenda vast aan de 

hand van de opzet die u van ons gewend bent. Wij omschrijven het probleem dat 

het aandachtsgebied vormt. We geven aan wat we eraan gaan doen en wat we 

willen bereiken. Deze agenda wordt na goedkeuring door de Minister van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie begin 2012 gepubliceerd. 
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2. Aandachtsgebieden 2012-2013 

In het onderstaande worden de aandachtsgebieden beschreven waarvan de 

Consumentenautoriteit voornemens is deze tot prioriteit voor 2012-2013 te 

benoemen. 

De basis voor de selectie wordt gevormd door informatie over (collectieve) 

consumentenproblemen afkomstig van diverse bronnen. Voor een belangrijk deel 

betreft dit signalen die de Consumentenautoriteit heeft ontvangen via eigen 

onderzoek en via ConsuWijzer, maar de keuze is ook gebaseerd op informatie 

afkomstig van consumentenorganisaties, zelfreguleringsinstanties en berichten uit 

de media. Daarnaast heeft ook de bijeenkomst met maatschappelijke partijen 

zoals gehouden in het voorjaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

gedachteontwikkeling. 

Met toepassing van de volgende criteria is een selectie van thema's gemaakt: 

a) de omvang van de schade voor consumenten; een grote groep consumenten 

wordt (potentieel) gedupeerd en de consumentenschade is aanzienlijk; 

b) de impact op het consumentenvertrouwen; een bepaald onderwerp is relevant 

vanuit het oogpunt van herstel of versterking van het consumentenvertrouwen;  

c) de impact op de markt; een bepaalde gedraging heeft negatieve impact op de 

mate van (eerlijke) concurrentie. 

Op basis van deze criteria is de Consumentenautoriteit tot de volgende 

aandachtsgebieden gekomen: 

1. Misleidende en agressieve telemarketing; 

2. Leverings- en betalingsproblemen bij webwinkelen; 

3. Intransparantie van prijzen in de reisbranche 

2.1. Misleidende en agressieve telemarketing 

Op dit moment is het verkoopkanaal telemarketing (telefonische werving) nog 

steeds een van de grootste bronnen van meldingen bij ConsuWijzer. De 

meldingen hebben betrekking op telemarketing voor energie en vaste telefonie, 

maar ook op bijvoorbeeld verzamelseries, puzzelboekjes, loterijen en goede 

doelen. Een steeds terugkerende klacht is dat consumenten aan de telefoon 

onvolledige of verkeerde informatie krijgen en vaak niet weten of ze een 

overeenkomst zijn aangegaan en zo ja onder welke voorwaarden. Telemarketing 

staat sinds 2008 op de agenda van de Consumentenautoriteit. Eerst onder de 

noemer oneerlijke handelspraktijken, daarna onder de viag van agressieve en 

misleidende werving. In deze periode is er veelvuldig en met succes 

geintervenieerd, desondanks blijven de problemen actueel. 

Er zijn positieve ontwikkelingen te signaleren zoals de komst van het bel-me-niet 

register. Verder lijkt er in de telecommunicatiesector een beweging op gang te 

komen richting zelfregulering. Echter, tot op heden zijn marktpartijen er niet in 

geslaagd een afdoende oplossing voor de gesignaleerde en actuele problemen te 

bieden. Zoals blijkt uit de signalen die de Consumentenautoriteit ontvangt zijn ze 

hardnekkig en duren ze voort. Daarnaast zal het effect van de boetes die de 

Consumentenautoriteit heeft opgelegd de komende tijd nog moeten blijken. Al 

met al redenen voor de Consumentenautoriteit om de aanpak van dit specifieke 

probleem voort te zetten en opnieuw te benoemen tot aandachtsgebied. De 

Consumentenautoriteit is daarbij voornemens niet alleen te kijken naar de rol van 
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de opdrachtgevers van telemarketing (de bedrijven wiens producten of diensten 

worden aangeboden), maar ook naar de rol van de opdrachtnemers (de 

callcenters). 

Vanwege de raakvlakken in bevoegdheden op het gebied van telemarketing zal de 

Consumentenautoriteit dit onderwerp oppakken in nauwe samenwerking met 

OPTA en de NMa. 

2.2. Leverings- en betalingsproblemen bij webwinkelen  

De markt voor online winkelen groeit jaar na jaar zeer aanzienlijk. De totale 

omzet voor online winkelen is gestegen van 2,8 miljard euro in 2005 naar 8,2 

miljard euro in 20103. Uit cijfers van de Kamers van Koophandel blijkt dat er in 

2010 431 nieuwe webwinkels zijn gestart4. Hoewel steeds meer consumenten en 

ondernemers de voordelen van het handelen online ontdekken, gaat het in de 

praktijk niet altijd goed. Dit blijkt onder ander uit het feit dat veel stakeholders in 

het voortraject aangaven problemen te signaleren bij online verkoop. Dit beeld 

wordt ondersteund door een stijgend aantal meldingen dat de 

Consumentenautoriteit ontvangt via ConsuWijzer. Die meldingen houden in dat: 

• Consumenten producten online bestellen, betalen en niets geleverd 

krijgen. 

• Bedrijven slecht of niet bereikbaar zijn. 

• Consumenten problemen ondervinden met webshops die het recht op 

herroeping en andere consumentenbeschermingsregels niet honoreren of 

verkeerd toepassen; 

Om deze problemen aan te pakken legt de Consumentenautoriteit binnen dit 

aandachtsgebied de nadruk op drie aspecten: 

a) Snel optreden tegen webshops waarover de Consumentenautoriteit signalen 

ontvangt; 

b) Via diverse kanalen ondernemers informeren over de geldende wet en 

regelgeving online; 

c) Consumenten voorlichten over hoe ze veilig online kunnen winkelen (via 

ConsuWijzer). 

Ad a) 

De Consumentenautoriteit legt de focus op het voorkomen van schade bij 

consumenten door met de wet strijdige handelswijzen snel te stoppen en 

daarover - voor zover mogelijk - consumenten tijdig te informeren. Het afgelopen 

jaar heeft de Consumentenautoriteit een aantal keer met succes alternatieve 

handhaving toegepast bij het stoppen van schadeveroorzakende praktijken. Zo 

zijn naar aanleiding van signalen en daarop volgend onderzoek meerdere 

websites uit de lucht gehaald. Daarnaast heeft zij waarschuwingsbrieven aan 

webwinkels gestuurd en consumenten actief geinformeerd over de risico's bij het 

kopen op bepaalde websites. De Consumentenautoriteit is voornemens am in het 

kader van dit aandachtsgebied de inzet van deze alternatieve wijzen van 

handhaven voort te zetten en uit te breiden. Daar waar nodig zal zij 

sanctionerend optreden. 

3 Zie. http.Wwww.blauw,cominlinieuwsiitemiom7et-online-thuiswinkelen-passeert-de-

uens-van-6-miljard-euro-in-2009/  

4 Zie: http://www thuiswinkeLorginederlandstaligil-websiteknieuw/over-

thuiswinkeLorgipersberichtenponfmaartionline-ronsumentenbestedingen-stijun-naar-

82-miliard 
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Ad b)  

Op basis van de in de afgelopen jaren ontwikkelde ervaringen is de 

Consumentenautoriteit van plan meer uitleg te geven aan ondernemers over de 

geldende normen. Voor ondernemers is het goed als ze van de 

Consumentenautoriteit te horen krijgen hoe zij de regels uitlegt. In 2010 is hier al 

een start mee gemaakt door samen met de Belastingdienst een online tool te 

ontwikkelen waarbij ondernemers hun kennis van de geldende regels voor 

webwinkels kunnen testen. Binnen dit aandachtsgebied zal de 

Consumentenautoriteit verder onderzoeken op welke wijze zij ondernemers op 

generieke wijze kan informeren over niet alleen de regels die zij dienen na te 

leven, maar ook over hoe die regels in de praktijk kunnen worden toegepast. 

Ad c) 

Ook wat betreft dit laatste aspect zal verder worden gebouwd op reeds eerder 

genomen initiatieven. Voor consumenten is het van belang dat ze weten hoe ze 

betrouwbare ondernemers kunnen herkennen. In praktijk blijkt dat niet altijd 

makkelijk. Dat hieraan behoefte bestaat blijkt alleen al uit het feit dat de 

shopscan die ConsuWijzer in 2011 ontwikkelde, sinds maart dit jaar 15.000 keer 

is gedownload. De Consumentenautoriteit wil zich de komende twee jaar verder 

inzetten om consumenten in te lichten zodat ze veilig via internet aankopen 

kunnen doen. 

2.3. Intransparantie van prijzen in de reisbranche  

In 2010 besteedden consumenten ruim 3,5 miljard euro aan het boeken van 

reizen en vakanties online5. Daarmee is dit het veruit grootste segment binnen de 

online consumentenbestedingen. Bij het boeken van reizen of andere 

vakantieproducten zoals de huur van huisjes of reizen via Internet, blijkt dat 

diensten vaak niet of te nemen zijn voor de prijs waarmee wordt geadverteerd. 

Tijdens het boekingsproces worden veelal extra kosten gepresenteerd, zoals 

reserveringskosten of dossierkosten. Onderzoeken van de Consumentenbond6  

wijzen in deze richting. Dit geeft aan dat prijsintransparantie diepgeworteld zit in 

deze sector met als gevolg dat partijen die wel volledig transparant willen zijn 

over kosten het risico lopes zichzelf uit de markt te prijzen. Ook interne 

onderzoeken van de Consumentenautoriteit wijzen uit dat het in rekening brengen 

van onvermijdbare kosten tijdens het boekingsproces eerder regel is dan 

uitzondering. Het gevolg van niet-transparante prijsaanduidingen in de 

reisbranche is dat consumenten lastig prijzen met elkaar kunnen vergelijken, 

zoekkosten daardoor hoger zijn en de beste deal niet makkelijk kan worden 

gesloten. Een eerste voorzichtige becijfering van de Consumentenautoriteit wijst 

uit dat de schade vele tientallen miljoenen euro's zou kunnen bedragen. 

Het gesignaleerde gedrag zorgt ervoor dat de markt niet optimaal werkt en dat 

consumenten schade lijden dan wel onnodige kosten maken. Mede met inzet van 

haar nieuwe bevoegdheden op basis van de Luchtvaart Verordening7, is de 

Consumentenautoriteit voornemens een gedragsverandering in de markt te weeg 

te brengen, zodanig dat dit positieve gevolgen heeft voor de economische positie 

van de consument. 

5 Zie• http://www_thuiswinkel org/cmsfshowpage_aspx)ic1=135$ 

6 Onderzoek Consumentenbond: Bijkomende kosten vakantieparken, Consumentengids, 

maart zon. 

7 Verordening mo8/2oo8 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 

luchtdiensten in de Gemeenschap, 24 september 2008, L 293/3 e.v. (m.n. artikel 23). 
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2.4. Vooronderzoek 

Dit consultatiedocument legt drie aandachtsgebieden aan u voor. Daarnaast - en 

dat is nieuw - legt het ook twee gebieden aan u voor waarop de 

Consumentenautoriteit vooronderzoek wil gaan verrichten. Het doel van een 

vooronderzoek is om naar aanleiding van signalen die duiden op mogelijke 

sectorbrede consumentenproblemen een marktscan uit te voeren, die de 

Consumentenautoriteit in staat moet stellen inzicht te krijgen in de aard en 

omvang van consumentenproblemen die zich in een specifieke markt voordoen. 

Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan de Consumentenautoriteit 

bepalen of ingrijpen in die markt geboden is. 

Consumen tenproblemen in de mobiele telefoniesector 

De Consumentenautoriteit ontvangt regelmatig vragen en klachten van 

consumenten die problemen ondervinden na de aanschaf van een mobiele 

telefoon. Als de telefoon is ontvangen bij het afsluiten van een abonnement en 

het apparaat vertoont na enige tijd een gebrek, dan blijkt dat consumenten vaak 

vragen hebben over hun rechten en bij wie ze met hun probleem terecht kunnen. 

Dit laatste doet zich vooral voor als het abonnement niet rechtstreeks bij de 

provider wordt afgesloten. Ook beklagen consumenten zich erover dat reparatie 

lang duurt en dat er ten onrechte reparatiekosten in rekening worden gebracht. 

Het totaal aan meldingen en de aard van de problematiek is voor de 

Consumentenautoriteit reden om deze voor consumenten belangrijke sector nader 

onder de loep te nemen. Daarbij zal in kaart worden gebracht welke 

consumentenproblemen zich voordoen en op welke schaal. 

Online Games 

De markt van online games is een zeer duidelijke groeimarkt, waarop zich veel 

jonge consumenten begeven. Uit verschillende bronnen ontvangt de 

Consumentenautoriteit signalen dat vooral kinderen door spelaanbieders soms 

misleid worden en geld uitgeven in games zonder zich daar bewust van te zijn. 

Verder blijkt uit een onderzoek dat de Nationale Jeugd Raad vorig jaar in 

samenwerking met de Consumentenautoriteit heeft uitgevoerd dat 38% van de 

jongeren die ingaan op aanbiedingen van bedrijven na het spelen van een online 

game, het gevoel hebben dat ze misleid zijn. Hoewel de Consumentenautoriteit 

zelf niet veel klachten ontvangt over deze markt en haar ook uit andere bronnen 

nog niet gebleken is dat er sprake zou zijn van omvangrijke schending van 

collectieve consumentenbelangen, vindt de Consumentenautoriteit de signalen 

serieus genoeg om ze nader in onderzoek te willen nemen. Zij wil daarbij niet 

alleen in kaart te brengen welke consumentenproblemen spelen rondom online 

games en in welke omvang, maar ook nagaan welke rol zij binnen haar 

bevoegdheden kan spelen bij het oplossen van eventuele problemen. 

Pagina 8 van 9 



CONSULTATIEDOCUMENT AGENDA 2012 - 2013 

3. Consultatie 

De Consumentenautoriteit nodigt u uit te reageren op de voorgenomen 

aandachtsgebieden. Uw reacties wegen wij mee bij het vaststellen van de 

definitieve Agenda 2012-2013. De Consumentenautoriteit publiceert deze agenda 

in lanuari 2012. 

Wij willen u de volgende vragen voorleggen: 

1. Wat is uw mening over de gekozen aandachtsgebieden en 

vooronderzoeksgebieden? Zijn dit de consumentenproblemen waar de 

Consumentenautoriteit in 2012-2013 aandacht aan zou moeten besteden? 

2. Zijn er binnen de genoemde aandachtsgebieden en vooronderzoeksgebieden  

onderwerpen waaraan de Consumentenautoriteit volgens u vooral aandacht 

moet geven? 

3. Welke oorzaken ziet u voor de geconstateerde problemen binnen de 

verschillende aandachtsgebieden en vooronderzoeksgebieden? 

4. Heeft u nog andere opmerkingen naar aanleiding van dit 

consultatiedocument? 

Wij verzoeken u de antwoorden zoveel mogelijk toe te lichten. Antwoorden op de 

consultatievragen kunt u tot en met 23 november 2011 zenden aan de 

Consumentenautoriteit. U kunt uw reactie per email sturen aan: 

consultatie @consumentenautoriteit.nl  

Per post aan: 

Consumentenautoriteit 

Postbus 16759 2500 BT DEN HAAG 

o.v.v. Consultatie 2012-2013 

De Consumentenautoriteit publiceert de schriftelijke reacties op haar website 

(www.consumentenautoriteit.nl), tenzij u aangeeft daarop geen prijs te stellen. 
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