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De ombudsredactie van HDC Media (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad 
en Gooi- en Eemlander) stelt het op prijs een bijdrage te mogen leveren aan de koers van de 
Consumentenautoriteit voor de komende twee jaar. In eerste instantie heeft zij dat al gedaan tijdens 
de inspirerende voorjaarsbijeenkomst dit jaar met tal van maatschappelijke organisaties, maar zij wil 
ook de bespreking van het consultatiedocument graag benutten om een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van het consumentenklimaat in Nederland. 
, 
Als consumentenredactie van de genoemde dagbladen bewegen de vier ombudsmannen zich in de 
haarvaten van de samenleving, alwaar zij dagelijks de mooie en trieste momenten van het 
consumentenbestaan ervaren. Daarvan verslag doen hoort bij de invulling van het vak, suggesties 
aandragen om de positie van de consument te versterken rekenen wij ook nadrukkelijk tot onze 
taak. 
, 
In die laatste zin hebben we al meerdere bijdragen mogen leveren. Op bescheiden schaal door in 
de praktijk van het bedrijfsleven suggesties te doen voor bijvoorbeeld verbetering van 
klantcontacten, op een wat ambitieuzer niveau door via de Tweede Kamer een betere regeling te 
bewerkstelligen voor mensen die na het overlijden van hun partner een deel van de zorg-, dan wel 
huurtoeslag moeten inleveren. Daarnaast werken we dagelijks aan het zoeken van rechtvaardige 
oplossingen voor klanten die knel zitten in de anonieme wereld van de klantenservice dan wel 
gemangeld worden door de bureaucratie van bedrijfsadministraties of doelbewust worden opgelicht 
in de schemerige sferen van internet. 
, 
Blij waren we met de suggesties van aanwezigen tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de 
Consumentenautoriteit in Den Haag om deze toezichthouder meer haar op de tanden te geven. 
Tevreden mogen we nu constateren dat een waakzame houding ten aanzien van actuele problemen 
nadrukkelijk in het voorliggende consultatiedocument wordt benoemd. Of diezelfde houding 
gegarandeerd wordt na het samengaan met OPTA en NMa per 1 januari 2013 kunnen wij niet 
beoordelen. Toch vinden wij een alert reagerende toezichthouder onmisbaar in het wilde westen 
van consumentenland, waar de brutalen toeslaan en weer verdwijnen, vaak een spoor van ellende 
achterlatend. 
, 
Twee van de drie gekozen aandachtsgebieden in het voorliggende consultatiedocument maakten 
deel uit van onze inbreng tijdens de voorjaarsbijeenkomst. Wij kunnen ons dan ook uitstekend 
vinden in de voorstellen die de Consumentenautoriteit nu doet. Met de Consumentenautoriteit zijn 
wij van mening dat de huidige aandachtsgebieden van 2010 en 2011 ook in de toekomst gevolgd 
zullen moeten worden. Los daarvan benoemen ook wij de door u voor de periode 2012 en 2013 
genoemde aandachtsgebieden als kernproblemen van het hedendaagse consumentenbeleid. 
, 
Vooralsnog beschouwen wij de vooronderzoeksgebieden als een bonus, waarvan het nu moeilijk is 
in te schatten in hoeverre zij zullen uitgroeien tot een substantieel consumentenprobleem. Wij 
denken dat in de sector van de mobiele telefonie de sector uit puur eigenbelang in de toekomst 
meer aan zelfregulering zal doen, waardoor het inderdaad bestaande probleem geen extreme 



omvang hoeft aan te nemen. Over de markt van online games bereiken ons weinig signalen. Daar 
kunnen we geen gefundeerde uitspraken over doen. 
, 
Ten aanzien van aandachtsgebied 1 (misleidende telemarketing) willen we speciaal uw aandacht 
vragen voor het aspect misleiding. Slinkse methoden om producten aan de man te brengen worden 
steeds vaker gepresenteerd als toegestane handelwijzen en in de praktijk blijkt het moeilijk aan te 
tonen dat mensen werkelijk misleid zijn. Door de bewijslast bij de telemarketeers te leggen (zoals 
Vodafone nu al doet!), ondervang je een deel van het probleem. 
, 
Ten aanzien van aandachtsgebied 2 (webwinkelen) zal het accent vooral moeten liggen op 
consumentenbescherming. Uit oogpunt van service is er voor de consument bij webwinkels al 
weinig te halen, als dan ook nog de bescherming te wensen overlaat krijgt de klant wel erg veel 
voor zijn kiezen. Toch zullen klanten volgens ons altijd blijven kiezen voor het gemak van de 
webwinkel. Wellicht dat ook op dit terrein een vorm van zelfregulering plaats kan hebben door 
actieve branche-organisaties met een onafhankelijke geschillenregeling. 
, 
Ten aanzien van aandachtsgebied 3 (transparantie reisbranche) kunnen wij uw voornemens alleen 
maar onderstrepen. De enorme concurrentie werkt het misleidend adverteren in de hand, zodat veel 
klanten te maken krijgen met onverwachte extra kosten. De door u gemaakte analyse van het 
probleem komt ons als juist voor. Het probleem is uiteraard een gevolg van de kosten, die 
tegenwoordig van dag tot dag kunnen wijzigen. Waar de reisbranche traditioneel werkt met het 
systeem van catalogusaanbiedingen, daar smeken zich van uur tot uur wijzigende omstandigheden 
om een meer flexibel systeem. Dat leidt weer tot toelages in de vorm van bijvoorbeeld een 
weekendtoeslag, die al op vrijdagochtend ingaat. En dit lijkt ons pas het begin van deze 
ontwikkeling. Er zijn al websites bekend van veerdiensten, die melden dat een aanbieding bij het 
opstarten tijdens het boeken alweer kan zijn veranderd. Of consumenten daar blij mee moeten zijn 
is voor ons zeer de vraag. 
, 
Wij wensen u veel wijsheid toe bij de samenstelling én uitvoering van de Agenda 
Consumentenautoriteit 2012 - 2013. 
, 
Met vriendelijke groet, 
, 
, 
Ed Brouwer (Gooi- en Eemlander) 
Tim Brouwer de Koning (Leidsch Dagblad) 
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Jan Kuys (Haarlems Dagblad) 
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, 
, 
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