
OPENBAAR 

Ca ine /66 1 

De onafhankelijke Bezwaar Advies Commissie van de Consumentenautoriteit 

Advies inzake het bezwaarschrift van 

De Groene Energie Administratie B.V. (Greenchoice) 

van 5 juli 2011, ingediend namens gemachtigde dhr. Mr. 3.M.J. Arts 

tegen 

het besluit van de Consumentenautoriteit van 27 mei 2011 ("bestreden besluit"), 

met kenmerk CA/NB/661/22 

1 Procedureverloop 

1.1 Uit de stukken en het verhandelde ter hoorzitting is de Commissie - samengevat - het 

volgende gebleken. 

1.2 De Consumentenautoriteit is in januari 2010 samen met de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (NMa) een onderzoek gestart naar colportage door Greenchoice. 

1.3 Op 1 maart 2011 is een rapport van overtreding opgemaakt als bedoeld in artikel 5:48 

Algemene wet bestuursrecht ("Awb"). 

1.4 Bij brief van 4 maart 2011 heeft de Consumentenautoriteit voorafgaand aan het nemen 

van het bestreden besluit Greenchoice in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of 

mondeling haar zienswijze to geven. 

1.5 Op 30 maart 2011 heeft Greenchoice haar zienswijze ingediend. Greenchoice heeft haar 

zienswijze aangevuld bij e-mail van 6 april 2011. Op 11 april 2011 heeft de 

Consumentenautoriteit een (besloten) hoorzitting gehouden waarbij Greenchoice mondeling 

haar zienswijze heeft gegeven. Het verslag van deze zitting is op 22 april 2011 aan 

Greenchoice toegezonden. 

1.6 Bij bestreden besluit van 27 mei 2011 (kenmerk CA/NB/661/22) heeft de 

Consu mentenautoriteit: 

a) vastgesteld dat Greenchoice in de periode 1 oktober 2009 tot 1 augustus 2010 vijf 

overtredingen heeft begaan, namelijk van: 

1) artikel 2.7, eerste lid, jo. onderdeel b, van de bijlage van de Wet handhaving 

consumentenbescherming (Whc), jo. artikel 7 Colportagewet; 

2) artikel 8.8 Whc, jo. artikel 6:193c, eerste lid, onder d, BW; 

3) artikel 8.8 Whc, jo. artikel 6:193c, tweede lid, onder b, BW; 

4) artikel 8.8 Whc, jo. artikel 6:193d, tweede en derde lid, jo. 6:193e, aanhef en 

onder e, BW; 

5) artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193g, aanhef en onder g, BW; 

b) de onder a) genoemde overtredingen toegerekend aan Greenchoice; 

c) in totaal vier boetes opgelegd voor deze overtredingen: 

1) van € 150.000,- voor de onder a)2) bedoelde overtreding; 
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2) van € 125.000,- voor de onder a)3) bedoelde overtreding; 

3) van € 150.000,- voor de onder a)4) bedoelde overtreding; 

4) van € 100.000,- voor de onder a)5) bedoelde overtreding. 

1.7 Bij brief van 5 juli 2011 heeft dhr. Mr. J.M.J. Arts namens Greenchoice bezwaar ingediend 

tegen het bestreden besluit. De Consumentenautoriteit heeft de ontvangst van dit 

bezwaarschrift bevestigd en een termijn gesteld voor het indienen van de bezwaargronden 

bij brief van 7 juli 2011. Bij brief van 30 augustus 2011 zijn de bezwaargronden namens 

Greenchoice aangevuld. 

1.8 Bij brief van 2 september 2011 heeft de Commissie Greenchoice uitgenodigd haar 

bezwaarschrift op 22 september 2011 mondeling toe te lichten en is zij gewezen op het 

recht om nadere stukken in te dienen. Bij brief van dezelfde datum heeft zij de 

Consumentenautoriteit uitgenodigd om tijdens die hoorzitting een toelichting op het 

bestreden besluit te geven. 

1.9 Bij brief van 12 september 2011 heeft de Consumentenautoriteit de Commissie en de 

gemachtigde van Greenchoice een schriftelijke toelichting (kenmerk CA/NB/661/40) op het 

besluit gestuurd. 

1.10 Op 22 september 2011 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden waarbij Greenchoice 

haar bezwaren en de Consumentenautoriteit haar besluit heeft toegelicht. 

Van de hoorzitting van 22 september 2011 is een verslag gemaakt (kenmerk 

CA/NB/661/47) dat bij brieven van 19 oktober 2011 aan Greenchoice en de 

Consumentenautoriteit is toegezonden. Bij brief van 26 oktober 2011 heeft Greenchoice 

naar aanleiding van het verslag enkele opmerkingen gemaakt die zijn toegevoegd aan het 

dossier. De opmerkingen betreffen het door Van Koppen uitgevoerde onderzoek over de 

kwaliteit van een aantal bewijsmiddelen van de Consumentenautoriteit.  

2 Standpunt Greenchoice 

2.1 Greenchoice heeft bezwaren aangevoerd die hiema genummerd van 1 t/m 5 samengevat 

weergegeven warden. 

1 . Schending ne bis in idem-beginsel dan wel strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur (bezwaarschrift randnrs. 79 t/m 128 en pleitnota randnrs. 4 t/m 7) 

2.2 Greenchoice heeft aangevoerd dat het ne bis in idem- beg i n se l is geschonden doordat zowel 

de NMa als de Consumentenautoriteit Greenchoice ieder afzonderlijk hebben beboet voor 

hetzelfde handelen, namelijk klantenwerving door colportage in 2010. De 

Consumentenautoriteit heeft daarmee gehandeld in strijd met artikel 5:43 Awb. 

2.3 De NMa heeft bij sanctiebesluit van 8 maart 2011 Greenchoice beboet voor handelen in 

strijd met artikel 95m lid 3 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b lid 3 Gaswet (de E-

wet en de G-wet). Die bepalingen hebben volgens Greenchoice een gelijk doel en strekking 

als de geschonden bepalingen uit de Colportagewet en afdeling 6.3.3a BW, waarvoor de 
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Consumentenautoriteit Greenchoice heeft beboet. 

2.4 ZeIfs al was geen sprake van een ne bis in idem-situatie, dan is de beboeting van de 

Consumentenautoriteit, naast de beboeting van de NMa, volgens Greenchoice in strijd met 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De tweede beboeting dient als 

onevenredig te worden aangemerkt. 

2. Subsidiair: de bewitsmiddelen van de Consumentenautoriteit bieden onvoldoende basis 

om te kunnen komen tot het besluit (bezwaarschrift randnrs. 1 29 t/m 1 97 en pleitnota 

randnrs. 8 t/m 1 0) . 

2.5 Subsidiair aan het ne bis in idem-verweer stelt Greenchoice dat als gevolg van een 

ondeugdelijke methodologie de resultaten van het onderzoek van de Consumentenautoriteit 

en het door haar ingeschakelde onderzoeksbureau Newcom onbetrouwbaar zijn en niet tot 

het bewijs kunnen bijdragen dat sprake is van schending van collectieve 

consumentenbelangen. 

2.6 Daarnaast verbindt de Consumentenautoriteit verkeerde conclusies aan de onduidelijke 

situatie op de energiemarkt. Kort gezegd de volgende kritiekpunten worden aangevoerd: 

(i) de verwarring bij de consument is niet veroorzaakt door de colportage van Greenchoice, 

maar door de ondoorzichtige energiemarkt; 

(ii) ten onrechte worden de negatieve beleving en de beperkte kennis van consumenten niet 

meegewogen bij de beoordeling van reacties van consumenten; 

(iii) de (acht) verkiaringen uit de beironde van de Consumentenautoriteit zijn nietszeggend 

met betrekking tot het oordeel van consumenten over colportage van Greenchoice, omdat 

voor de steekproef een verkeerde groep consumenten is gekozen, de steekproef te beperkt 

is, de procedure van de telefonische enquetering niet adequaat is beschreven en er te veel 

tijd is verstreken tussen de enquete en het colportagegesprek;  

(iv) de verhoren van de (twee) colporteurs geven geen representatief beeld van de 

werkwijze van de colporteurs, omdat een bedenkelijke selectiemethode is gehanteerd bij het 

kiezen van de colporteurs voor de interviews; 

(v) het Newcomrapport is onbruikbaar met betrekking tot het gedrag van de colporteurs, 

omdat telefonisch enqueteren onbetrouwbaar is, geen geschikte steekproef is gehanteerd, 

een controlegroep ontbreekt, een onjuiste vraagstelling is gebruikt en de resultaten onjuist 

gepresenteerd zijn. 

3. Schending van het nemo tenetur-beginsel (bezwaarschrift randnrs. 1 99 t/m 21 0 en 

pleitnota randnrs. 1 1 t/m 13) 

2.7 Greenchoice heeft op grond van de informatieverplichtingen van hoofdstuk 5 Awb, met 

name artikel 5:20 Awb, gehoor gegeven aan verschillende informatieverzoeken van de 

Consumentenautoriteit. Met name is een overzicht van de gedurende een bepaalde periode 

geworven afnemers verstrekt. 

2.8 Deze verzoeken leveren volgens Greenchoice een schending van het nemo tenetur-beginsel 

(meer in het bijzonder artikel 6 EVRM) op. Dit beginsel houdt volgens Greenchoice in dat 

een verdachte niet verplicht is om mee te werken aan zijn eigen vervolging. Verder brengt 
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het beginsel volgens Greenchoice mee dat tegen een verdachte geen afgedwongen 

informatie die niet onafhankelijk van de wil bestaat, mag worden gebruikt in een procedure 

met het karakter van een 'criminal charge . Aangezien een overzicht van de door colportage 

verworven klanten niet bestond en naar aanleiding van het informatieverzoek van de 

Consumentenautoriteit opgesteld moest worden, is volgens Greenchoice sprake van 

informatie die niet onafhankelijk van de wil bestond. 

4 . Schending gelijkheidsbeginsel (bezwaarschrift randnrs. 21 1 t/m 213 en pleitnota randnr. 

1 4) 

2.9 De NMa heeft naast Greenchoice oak de onderneming Energie:direct beboet voor 

onregelmatige colportage. Door de Consumentenautoriteit is ook onderzoek gedaan naar 

colportage door Energie:direct, maar er is in dat geval besloten om geen boete op te 

leggen. 

2.10 Greenchoice stelt dat deze gang van zaken in strijd lijkt te zijn met het gelijkheidsbeginsel. 

Nu geen inzage is gegeven in de beslissing van de Consumentenautoriteit inzake 

Energie:direct, kan Greenchoice dit verweer niet nader adstrueren. 

5. De hoogte van de boete : schending van het gelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel (art. 

5:46 lid 2 Awb) alsmede het evenredigheidsbeginsel (art. 3 :4 Awb) (bezwaarschrift 

randnrs. 21 4 t/m 245 en pleitnota randnrs. 1 5 t/m 24) . 

2.11 Greenchoice stelt dat sprake is van strijd met evenredigheidsbeginsel, nu de 

Consumentenautoriteit ten onrechte de speciale en generale preventie heeft meegewogen. 

Speciale preventie past niet, omdat Greenchoice per 1 september 2010 is gestopt met 

colportage. De generale preventie is al gediend met de boetes die de NMa heeft opgelegd 

aan Greenchoice en Energie:direct. 

2.12 Voorst voert Greenchoice aan dat de boete is gebaseerd op ondeugdelijke bewijsmiddelen 

(zie hiervoor), terwijl de overige bewijsmiddelen onvoldoende zijn am de gestelde 

grootschaligheid en het structurele karakter van de overtreding aan te tonen. 

2.13 De belangen die volgens de Consumentenautoritelt in het geding komen, zijn 

consumentenvertrouwen en goed functionerende zelfregulering. De schending van het 

consumentenvertrouwen is volgens Greenchoice niet vast komen te staan gezien de 

gebrekkige bewijsmiddelen. Tegelljkertijd Is onvoldoende rekening gehouden met de 

ondoorzichtigheid van de energiemarkt. Voorts acht Greenchoice het meewegen van de 

plaats van handeling (het privedomein van de consument) niet relevant. Wat betreft de 

zelfregulering wordt Greenchoice aangerekend dat haar directeur zitting had in het bestuur 

van de zelfregulerende instantie (EnergieNed). Het meewegen van deze omstandigheid is 

volgens Greenchoice in strijd met het evenredigheidsbeginsel.  

2.14 In de boeteberekening is de grootschaligheid van de colportage meegewogen. Greenchoice 

stelt, wederom verwijzend naar de gebrekkige bewijsmiddelen, dat de grootschaligheid niet 

vast is komen te staan. 
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2.15 De colportage is uitgevoerd door Planeta Promotions B.V. (Planeta) ten behoeve van 

Greenchoice. Greenchoice acht het onjuist dat de Consumentenautoriteit de gedragingen 

van Planeta zonder meer aan Greenchoice heeft toegerekend. Door enkel te kijken naar de 

omstandigheid of de gedragingen van Planeta in het geheel aan Greenchoice kunnen 

worden toegerekend, is gehandeld in strijd met artikel 5:46 lid 2 Awb, op basis waarvan de 

mate van verwijtbaarheid meegewogen had moeten worden. Greenchoice stelt alles 

gedaan te hebben wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om toezicht te houden 

op de colportage. Ook het niet komen vaststaan van het structurele karakter van de 

inbreuken is voigens Greenchoice van belang in het kader van de verwijtbaarheid. 

2.16 Greenchoice acht het onbegrijpelijk dat de boeteverlagende omstandigheden (met name de 

maatregelen die zijn genomen om de colportage door Planeta te controleren en te 

verbeteren) die door de NMa zijn meegewogen, niet zijn meegewogen door de 

Consumentenautoriteit. Voorts had de beboeting door de NMa meegewogen moeten 

worden bij de bepaling van de omvang van de boete. Bovendien heeft de dubbele 

beboeting ook tweemaal negatieve publiciteit opgeleverd (met betrekking tot dezelfde 

colportageactiviteiten) wat als boeteverlagende omstandigheid meegewogen had moeten 

worden. 

2.17 Greenchoice concludeert op basis van voorgaande dat de Consumentenautoriteit in strijd 

heeft gehandeld met het gelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel neergelegd in artikel 5:46 

lid 2 Awb en met het evenredigheidsbeginsel in artikel 3:4 Awb en niet had kunnen komen 

tot oplegging van een boete van 525.000,-. 

3 Standpunt Consumentenautoriteit 

3.1 In reactie op het bezwaarschrift heeft de Consumentenautoriteit zich op het standpunt 

gesteld dat de bezwaren van Greenchoice ongegrond zijn. De Consumentenautoriteit heeft 

het volgende naar voren gebracht: 

Ad 1 . Schending van het ne bis in idem-beginsel (schriftelijke reactie randnrs. 34 t/m 42) 

3.2 De Consumentenautoriteit stelt met betrekking tot het ne bis in idem-verweer dat de 

overtredingen die zij heeft beboet, buiten het bereik vallen van de E-wet en de G-wet en 

binnen het bereik van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP). De 

Consumentenautoriteit is van mening dat (behalve met betrekking tot de overtreding van 

artikel 7 van de Colportagewet) sprake is van verschillende handelingen. 

3.3 Verder stelt de Consumentenautoriteit zich op het standpunt dat de E-wet, de G-wet en de 

Colportagewet enerzijds en de Wet OHP anderzijds zien op de bescherming van andere 

belangen. 

Ad 2. De gebruikte bewijsmiddelen (schriftelijke toelichting randnrs. 43 t/m 61) . 

3.4 De Consumentenautoriteit stelt dat Greenchoice bij haar kritiek op het bewijsmateriaal is 

uitgegaan van een verkeerde premisse. Het onderzoek door Newcom had niet het doel een 

representatief beeld in de voile breedte te schetsen van de colportage door Greenchoice. 

Advies Bezwaar Advies Commissie Consumentenautoriteit terzake het bezwaar tegen besluit CA/NB/6
61/22 



OPENBAAR 

Het richtte zich daarentegen op een specifieke groep consumenten, namelijk consumenten 

die klant waren geworden. Voorts was het onderzoek enkel gericht op een bepaalde 

periode. 

6 

3.5 Met betrekking tot de schaalgrote van de overtreding merkt de Consumentenautoriteit op 

dat de Whc geen scoringspercentage vereist. Volgens artikel 1.1, onder k Whc is sprake 

van een inbreuk in geval van handelen of nalaten in strijd met een van de wettelijke 

bepalingen bedoeld in de bijlagen bij deze wet, en dat schade toebrengt of kan toebrengen 

aan belangen van consumenten. 

3.6 De Consumentenautoriteit onderschrfift de bezwaren van Greenchoice met betrekking tot 

de gebruikte methodologie niet. De Consumentenautoriteit geeft aan dat aan het bestreden 

besluit meerdere bewijsmiddelen ten grondslag liggen. Ten eerste de scripts die bij de 

colportage zijn gebruikt en de verklaringen die hierover zijn afgelegd door de geinterviewde 

colporteurs en de directie van Planeta. Ten tweede het consumentenonderzoek door 

Newcom en de meldingen van ConsuWijzer en de verklaringen van consumenten die een 

melding hadden gedaan en hier nader over zijn bevraagd. Ten derde de signalen die bij 

Greenchoice zelf zijn ontvangen en ten vierde het overige materiaal, waaronder het door 

Greenchoice opgestelde overzicht " wat kan wel, wat kan niet", de tekst van de 

overeenkomst, de algemene voorwaarden van Greenchoice en de algemeen toegankelijke 

informatie zoals de Gedragscode Consument en Energieleverancier. De genoemde 

bewijsmiddelen bevestigen en versterken elkaar. 

3.7 Wat betreft de conclusies die zijn verbonden aan de onduidelijke situatie op de 

energiemarkt stelt de Consumentenautoriteit dat dit voor Greenchoice meebrengt dat zij de 

consumenten zorgvuldig informeert. De Consumentenautoriteit is van mening dat de 

consument op het verkeerde been werd gezet en niet volledig werd geinformeerd. 

Ad 3. Schending van het nemo tenetur beginsel(schriftelijke toelichting randnrs. 86 t/m 74) 

3.8 De Consumentenautoriteit wijst er op dat de verhouding tussen hoofdstuk 5 Awb, met 

name artikel 5:20 Awb en artikel 6 EVRM aan de orde Is geweest tijdens de parlementaire 

behandeling. Zij volgt de hierin uitgezette lijn dat sprake is van een 'criminal charge' vanaf 

het moment waarop een handeling is verricht waaruit een bedrijf in redelijkheid heeft 

kunnen afleiden dat er een punitieve sanctie kan warden opgelegd. In de onderzoeksfase is 

dat veelal nog niet het geval, nu dat onderzoek ook kan leiden tot de conclusie dat er geen 

sprake is van overtredingen. 

3.9 De Consumentenautoriteit stelt dat het verzoek om een overzicht van de geworven klanten 

te verstrekken geen onredelijk belastend verzoek is en dat Greenchoice daar eenvoudig 

aan heeft kunnen voldoen. 

Ad 4 . Schending gelijkheidsbeginsel (schriftelijke toelichting randnrs. 75 t/m 83) 

3.10 De Consumentenautoriteit stelt dat zij geen mededelingen kan doen over andere 

energiebedrijven en wijst op haar discretionaire bevoegdheid om een onderzoek in te 

stellen naar gedragingen van een bepaalde onderneming. 
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Ad 5. De hoogte van de boete: schending van het gelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel 

(art. 5:46 lid 2 Awb) alsmede het evenredigheidsbeginsel (art. 3 :4 Awb) (schriftelijke 

toelichting randnrs. 80 t/m 1 02) 

3.11 De Consumentenautoriteit stelt dat beeindiging van een overtreding geen reden is om of te 

zien van beboeting. Daarnaast acht zij de speciale preventie nog steeds van belang, 

namelijk om het bedrijf te bewegen niet nogmaals dezelfde fouten te maken. 

3.12 Wat betreft de verwijtbaarheid merkt de Consumentenautoriteit op dat de wijze waarop de 

colporteurs werden getraind en de wijze waarop het inbellen en nabellen werkte, niet 

duidelijk is geworden. Onduidelijk is dus wat Greenchoice heeft gedaan om er voor te 

zorgen dat de colportage volgens de wettelijke voorschriften zou verlopen. Verder geeft de 

Consumentenautoriteit aan dat de verantwoordelijkheid voor onregelmatigheden niet kan 

warden neergelegd bij het bedrijf dat in opdracht van Greenchoice klanten werft. 

3.13 Met betrekking tot de boeteverlagende omstandigheden die de NMa heeft meegewogen, 

met name het feit dat Greenchoice inspanningen deed om de situatie te verbeteren, stelt 

de Consumentenautoriteit dat de effectivitelt van die maatregelen niet is gebleken. 

Bovendien kunnen de inspanningen niet wegnemen dat de wet is overtreden. 

3.14 De Consumentenautoriteit kent in het algemeen twee omstandigheden die reden zijn om 

een boete te verlagen: verregaande medewerking aan het onderzoek en erkenning van de 

overtreding, in combinatie met vroegtijdige beeindiging. Van beide omstandigheden is geen 

sprake. 

3.15 De Consumentenautoriteit heeft de boete van de NMa niet meegewogen als 

boeteverlagende omstandigheid, omdat zij van mening is dat geen sprake is van een 

dubbele beboeting. Er bestaat volgens haar geen aanleiding om de boete te verlagen op de 

enkele grond dat een andere toezichthouder met betrekking tot een andere overtreding 

handhavend heeft opgetreden. 

3.16 De Consumentenautoriteit acht het onwaarschijnlijk dat de openbaarmaking van het 

bestreden besluit (nadat de boete door de NMa openbaar was gemaakt) de indruk heeft 

gewekt dat Greenchoice opnieuw in de fout zou zijn gegaan. In het persbericht en op de 

website van de Consumentenautoriteit is hierover toelichting verschaft. 

4 Toepasselijke regelgeving 

4.1 De Consumentenautoriteit is op grond van artikel 2.2 jo. artikel 2.7, eerste lid, jo. bijlage b 

van de Whc belast met ander meer de bestuursrechtelijke handhaving van artikel 8.8 Whc. 

4.2 Artikel 1 van de Colportagewet luidt — voor zover hier relevant — als volgt: 

"1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: 

[...1 

d. colporteur: degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan 

wel door of in samenhang met de aanprijzingen van een goed of een dienst in een groep van ter 

plaatse van de aanprijzingen aanwezige personen, tracht een particulier te bewegen tot het sluiten 

van een overeenkomst, strekkende tot het aan deze verschaffen van het genot van een goed, het 
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aan deze verlenen van een dienst of het door als kredietnemer deelnemen aan een 

goederenkrediet; 

4.3 Artikel 7 van de Colportagewet luidt als volgt: 

"1. Een colporteur is verplicht bij de aanvang van handelingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

ander d, aan degene die hij tot het sluiten van een overeenkomst tracht te bewegen, duidelijk mee 

te delen dat zulks zijn oogmerk is. 

2. Een onderneming waarin of voor rekening waarvan een colporteur werkzaam is, is verplicht deze 

te doen handelen in overeenstemming met het eerste lid." 

4.4 Artikel 8.8 Whc luidt — voor zover hier relevant — als volgt: 

"Een handelaar neemt de bepalingen van afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek in acht." 

4.5 Artikel 6:193c BW luidt — voor zover hier relevant — als volgt: 

"1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die 

de gemiddelde consument misleldt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van 

de informatie, zoals ten aanzien van: 

a. [...] 

[...] 

d. de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek 

prijsvoordeel; waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt 

of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 

2. Een handelspraktijk is eveneens misleidend indien: 

a. [...] 

b. de handelaar een verplichting die is opgenomen in een gedragscode niet nakomt, voor zover: 

1° de verplichting concreet en kenbaar Is, en 

2° de handelaar aangeeft dat hij aan die gedragscode gebonden is, waardoor de gemiddelde 

consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had 

genomen." 

4.6 Artikel 6.2 van de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009 luidt — voor zover 

hier relevant — als volgt: 

"In geval de nieuwe leverancier constateert dat de opzegging van de bestaande overeenkomst 

mogelijk financiele gevolgen kan hebben, zoals een opzegvergoeding, informeert hij de consument 

hierover." 

4.7 Artikel 6:193d BW luidt — voor zover hier relevant — als volgt: 

"1. Een handelspraktijk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende omissie. 

2. Een misleidende omissie is iedere handelspraktijk waarbij essentiele informatie welke de 

consument nodig heeft om een geinformeerd besluit over een transactie to nemen, wordt 

weggelaten, waardoor de gemiddelde consument een besluit neemt of kan nemen, dat hij anders 

niet had genomen. 

3. Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien essentiele informatie als bedoeld in lid 

2 verborgen wordt gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel
 laat 

verstrekt wordt, of het commerciele oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, 

niet laten blijken, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt 

of kan nemen, dat hij anders niet had genomen." 

4.8 Artikel 6:193e luldt — voor zover tiler relevant — als volgt: 

"In het geval van een uitnodiging tot aankoop is de volgende informatie, voor zover deze niet 

reeds uit de context blijkt, essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2: 

a. [...]  
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e. indien er een recht op herroeping of annulering is, het bestaan van dit recht." 

4.9 Artikel 6:193g BW luidt — voor zover hier relevant — als volgt: 

"De volgende handelspraktijken zijn under alle omstandigheden misleidend: 

a. [...] 

g. bedrieglijk beweren dat het product slechts gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zal 

zijn of dat het slechts onder speciale voorwaarden gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar 

zal zijn om de consument onmiddellijk te doen beslissen en hem geen kans of onvoldoende tijd te 

geven een geinformeerd besluit te nemen; 

[...]" 

4.10 Artikel 95a Elektriciteitswet 1998 luidt: 

"1. Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over 

een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. 

2. Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van elektricitelt: 

a. indien de elektriciteit Is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, 

alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en 

de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt; 

b. door een buiten Nederland gevestigde leverancier van elektriciteit aan ten hoogste 500 

afnemers, bedoeld in het eerste lid, die wonen in gebieden aan de Nederlandse landsgrens; 

c. indien de afnemer aan dezelfde rechtspersoon toebehoort als de producent die de elektriciteit 

heeft opgewekt dan wel een dochtermaatschappij daarvan in de zin van artikel 24a van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt, of 

d. indien de elektriciteit anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd overeenkomstig bij ministeriele 

regeling te stellen regels; 

e. indien de elektriciteit wordt geleverd in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 

95n." 

4.11 Artikel 95m Elektriciteitswet 1998 luidt — voor zover hier relevant — als volgt: 

"1. [...] 

[-..] 

3. Het is verboden voor de houder van een vergunning om op zodanige wijze afnemers als bedoeld 

in artikel 95a, eerste lid, te benaderen dat onduidelijkheld bestaat over het feit dat een contract is 

afgesloten, de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beeindiging van het 

contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging. 

[-..]" 

4.12 Artikel 43 Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van 

gas (Gaswet) luidt als volgt: 

"1. Het is verboden zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een 

aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m 3 (n) per uur. 

2. Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van gas: 

a. door een buiten Nederland gevestigde leverancier van gas aan ten hoogste 500 afnemers, als 

bedoeld in het eerste lid, die wonen in gebieden aan de Nederlandse landsgrens of 

b. indien het gas anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd overeenkomstig bij ministeriele regeling 

te stellen regels; 

c. indien het gas wordt geleverd in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 52c." 

4.13 Artikel 52b Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering 

van gas (Gaswet) luidt - voor zover hier relevant - als volgt: 

"1. [...] 

L.] 
3. Het is verboden voor de houder van een vergunning om op zodanige wijze afnemers als bedoeld 

in artikel 43, eerste lid, te benaderen dat onduidelijkheid bestaat over het feit dat een contract is 

afgesloten, de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beeindiging van het 

contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging. 

[---] 
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4.14 Artikel 6 van de Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan 

consumenten 2010 (Richtsnoeren 2010) luidt — voor zover hier relevant - als volgt: 

"1. Onder "transparante informatie over de geldende voorwaarden" als bedoeld in artikel 95m 

tweede lid, van de elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet verstaat de 

Raad duidelijke, volledige, ondubbelzinnige en juiste informatie over ten minste: 

a. de looptijd van de overeenkomst; 

b. de voorwaarden waaronder de overeenkomst door de consument of de leverancier kan worden 

beeindigd, met inbegrip van de mededeling dat de consument bij tussentijdse opzegging een 

opzegvergoeding is verschuldigd, als de leverancier een opzegvergoeding hanteert alsmede een 

overzicht van de hoogte van de gehanteerde opzegvergoeding(en); 

c. de mogelijkheden van de leverancier om de tarieven en voorwaarden gedurende de looptijd van 

de overeenkomst te wijzigen; 

d. de betalingsmogelijkheden die consument ter beschikking staan, met vermelding van de daaraan 

eventueel verbonden kosten; 

e. overige bijzondere voorwaarden die de aangeboden overeenkomst kenmerkend onderscheiden; 

f. indien op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zljn, dat dit het geval is en op 

welke wijze de consument van die voorwaarden kennis kan nemen, en 

g. de personalia van de leverancier, alsmede de contactgegevens die een effectieve communicatie 

mogelijk maken." 

4.15 Artikel 8 van de Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan 

consumenten 2010 (Richtsnoeren 2010) luidt — voor zover hier relevant — als volgt: 

"1. De verplichting dat de voorwaarden verbonden aan een overeenkomst "vooraf bekend" zijn, als 

bedoeld In artikel 95m, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, eerste lid, van de 

Gaswet en het verbod om consumenten op "zodanige wijze te benaderen" dat "onduidelijkheid" 

bestaat over het (i) feit dat een contract is afgesloten, (ii) de duur van het contract, (iii) de 

voorwaarden voor verlenging en beeindiging van het contract, (iv) het bestaan van een recht op 

opzegging en (v) de voorwaarden van opzegging, bedoeld in artikel 95m, derde lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 en artikel 52h, derde lid, van de Gaswet, houden naar het oordeel van de 

Raad in dat de leverancier ervoor dient te zorgen dat: 

a. [...] 

b. Indien de overeenkomst telefonisch of door middel van colportage tot stand wordt gebracht, de 

overeenkomst niet tot stand komt, zonder dat de in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met g, 

bedoelde informatie ten minste mondeling aan de consument Is verstrekt, met dien verstande dat 

i. niet een overzicht hoeft te warden gegeven van de hoogte van de gehanteerde 

opzegvergoeding(en), maar volstaan kan worden met de mededeling dat er een opzegvergoeding is 

verschuldigd, in het geval een opzegvergoeding is verschuldigd, en 

H. niet de volledige personalia van de leverancier genoemd hoeven te worden, maar volstaan kan 

worden met de naam van de leverancier en de contactgegevens die een effectieve communicatie 

met de leverancier mogelijk maken." 

4.16 Artikel 5:43 Awb luidt als volgt: 

"Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien aan de overtreder wegens dezelfde 

overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete Is opgelegd, dan wel een kennisgeving als bedoeld 

in artikel 5:50, tweede lid, aanhef en onderdeel a, is bekendgemaakt." 

4.17 Op grond van artikel 2.9 Whc is de Consumentautoriteit bevoegd om een last onder 

dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen als zij van oordeel is dat een overtreding 

heeft plaatsgevonden. 

4.18 Op grond van artikel 2.15 lid 2 Whc bedraagt de bestuurlijke boete bij overtreding van art. 

8.8 Whc ten hoogste € 450.000,-. 

4.19 Uit artikel 5:41 Awb (tot 1 juli 2009: artikel 2.19, eerste lid, Whc) bepaalt dat de 

Consumentenautoriteit geen bestuurlijke boete oplegt voor zover de overtreding niet aan 

de overtreder kan worden verweten. 
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4.20 Uit artikel 5:46 Awb (tot 1 juli 2009: artikel 2.21, eerste lid, Whc) volgt dat de 

Consumentenautoriteit de bestuurlijke boete afstemt op de ernst en duur van de 

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

de Consumentenautoriteit zo nodig rekening te houden met de omstandigheden waaronder 

de overtreding is gepleegd. 

Overwegingen Commissie 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van Greenchoice 

5.1 Het bezwaarschrift is tijdig ontvangen en voldoet ook overigens aan alle vereisten voor 

ontvankelijkheid. 

Ten aanzien van de inhoud van het bezwaar 

Ad 1 -Ne bis in idem 

5.2 In de onderzoeksperiode van de Consumentenautoriteit heeft Greenchoice door middel van 

colportage klanten geworven. De NMa heeft Greenchoice beboet op grond van artikel 95m, 

derde lid van de E-wet en artikel 52b, derde lid van de G-wet met betrekking tot colportage 

in de periode oktober 2009 tot juli 2010 (besluit onder nummer 103608/57). De 

Consumentenautoriteit heeft Greenchoice beboet voor overtredingen van art. 8.8 Whc jo. 

afdeling 6.3.3a, i.h.b. artikel 6:193c, eerste lid, onder d BW; artikel 6:139c, tweede lid, 

onder b, BW; artikel 6:193d, tweede lid en derde lid, jo. 6:139e, aanhef en e, BW en 

artikel 6:139g, aanhef en onder g, BW, in de periode oktober 2009 tot augustus 2010. 

5.3 Bij Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband 

met implementatle en aanscherping toezicht netbeheerl zijn de E-wet en de G-wet 

gewijzigd. Naar aanleiding van het gewijzigd amendement van het lid Crone c.s., zijn de 

huidige leden drie en vier, van artikel 95m van de E-wet en artikel 52b van de G-wet 

ingevoegd.2 Naast deze twee leden werden nog twee leden (de toenmalige leden zes en 

zeven) aan deze bepalingen toegevoegd. De toegevoegde leden zes van artikel 95m en 52b 

specificeerden door middel van opsommingen onder a tot en met p wat verstaan diende te 

worden onder misleidende verkoopmethoden. De toegevoegde leden zeven somden (onder 

a tot en met g) op wat verstaan diende te worden onder oneerlijke verkoopmethoden. 

Deze wijzigingen zijn op 1 juli 2004 inwerking getreden.3 

5.4 Uit de parlementaire geschiedenis bij deze wijzigingen volgt dat de wetgever de 

ingevoegde bepalingen heeft ontleend aan de bijlage van de Richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken. Deze richtlijn was ten tijde van de wijziging nog niet definitief 

vastgesteld. De wetgever vond het evenwel van belang de bepalingen, vooruitlopend op de 

aanname van de richtlijn, in de E-wet en de G-wet op te nemen, met het oog op de 

liberalisering van de energiemarkt:4 

Stb. 2004, 328. 

2 Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 61. 

Stb. 2004, 328 en 330. 

Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 61, p. 4-5. 
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"Dit amendement beoogt het gebruik van oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan, zoowel 

misleidende els agressieve verkoopmethoden. Op deze wijze kan een bijdrage warden geleverd aan 

eerlijke en daadwerkelijke concurrentie, terwiji de rechtspositie van de consument beter 

gewaarborgd is. De in dit amendement opgenomen bepalingen zijn ontleend aan de bijlage van de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, die in Europa nog in behandeling is. Aangezien het moment 

van marktopening echter zeer snel nadert, achten de indieners het wenselijk, ook in het belang van 

een goed verlopend transitieproces, om deze bepalingen nu al van kracht te laten zijn. Hiermee 

wordt ook aangesloten bij het uitgangspunt van de regering van in transitiesectoren, waaronder de 

energiesector, aanvullend beleid nodig is om marktwerking in goede banen te leiden." 

5.5 Met betrekking tot de verhouding tussen afdeling 6.3.3a 8W en de hiervoor bedoelde 

bepalingen uit de E-wet en de G-wet is in de Memorie van Toelichting bij de Whc 

vervolgens opgemerkt dat de regels in de E-wet en de G-wet met betrekking tot oneerlijke 

handelspraktijken aangepast en wellicht geschrapt zouden moeten worden, zodat het 

toezicht met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken op de energiesector uitsluitend 

door de Consumentenautoriteit in het kader van de Wet OHP ultgevoerd zou warden.' 

5.6 Met de implementatie van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken6zijn met ingang van 15 

oktober 2008 het eerste, het zesde en het zevende lid van artikel 95m E-wet en artikel 52b 

G-wet, vervallen (onder vernummering van het tweede tot en met het vijfde lid tot eerste 

tot en met vierde lid en het achtste tot en met twaalfde lid tot vijfde tot en met negende 

lid). De Memorie van Toelichting bij de implementatiewetgeving merkt hierover op dat de 

bepalingen ontleend waren aan het ontwerp van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en 

in de E-wet en de G-wet waren opgenomen zodat kleinverbruikers (waaronder 

consumenten) de bescherming van de richtlijn reeds konden genieten voordat deze was 

aangenomen. Door de implementatie van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in 

afdeling 6.3.3a BW konden de bepalingen die zien op consumentenbescherming, 

vervallen:' 

"Bij wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en 

aanscherping toezicht netbeheer is een aantal bepalingen in deze wetten opgenomen met het oog 

op de bescherming van kleinverbruikers van elektriciteit en gas tegen oneerlijke 

handelspraktijken. Deze bepalingen waren ontleend aan het ontwerp van de richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken. Kleinverbruikers van energie hoefden hierdoor niet op de implementatie van 

die richtlijn te wachten. Deze bepalingen worden gehandhaafd door de NMa/DTe die de 

mogelijkheid heeft om bij overtreding onder meer bestuurlijke boetes op te leggen. Zij kunnen nu 

vervallen. Afdeling 3.3a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bevat immers ter implementatie 

van de richtlijn regels inzake oneerlijke handelspraktijken. De voorgestelde wijziging heeft als 

gevolg dat het toezicht op de naleving van de bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken bij 

de Consumentenautoriteit in pleats van bij de NMa komt te liggen." 

5.7 Aldus werd, als gevolg van de implementatie van de richtlijn, de Consumentenautoriteit  

belast met toezicht met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van 

energieconsumenten en waren de bepalingen die met het amendement Crone waren 

ingevoegd in de E-wet en de G-wet, niet langer nodig. Niettemin moet worden vastgesteld 

dat slechts een deel van de bepalingen die met het amendement waren ingevoegd, zijn 

komen te vervallen. De huidige leden drie en vier van artikel 95m en 52b zijn immers 

behouden. De Memorie van Toelichting bij de implementatie van de richtlijn merkt op dat 

de bepalingen in artikel 95m E-wet en artikel 52b G-wet die zien op bescherming van 

s Kamerstukken II 2005/06, 30 411, nr. 3, p. 21 e.v. 

6 Wet van 25 september 2008 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het
 Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de 

richtlijn hetreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, Stb
. 2008, 397. 

Kamerstukken II 2006/07, 30 928, nr. 3, p. 19-20. 
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klein verbruikers zijn gehandhaafd:8 

"De avenge bepalingen van artikel 52b Gaswet en artikel 95m Elektriciteitswet 1998 die strekken 

ter bescherming van kleinverbruikers blijven gehandhaafd. Zij vloeien voort uit richtlijn 

2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 juni 2003 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (PbEG L 176), 

respectievelijk richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas 

(PbEG L 176)." 

5.8 De overgebleven bepalingen in artikel 95m in de E-wet en artikel 52b in de G-wet (getiteld 

'consumentenbescherming') zien op bescherming van kleinverbruikers. Het begrip 

'kleinverbruiker' is niet noodzakelijkerwijs identiek aan het begrip 'consument' zoals 

gebruikt in afdeling 6.3.3a BW, omdat het begrip 'kleinverbruiker' aanknoopt bij de omvang 

van het verbruik en niet zozeer de hoedanigheid van de gebruiker. Hoewel consumenten 

over het algemeen ook kleinverbruiker zijn, is dat strikt genomen niet noodzakelijk. 

Niettemin kan geconstateerd worden dat, voor zover de NMa haar bevoegdheden op grond 

van deze bepalingen aanwendt ten aanzien van de bescherming van consumenten tegen 

oneerlijke handelspraktijken, een overlap bestaat tussen de bevoegdheden van de NMa en 

de Consumentenautoritelt. Ook moet geconstateerd worden dat de NMa van haar 

bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. 

5.9 Vervolgens dient te worden vastgesteld of hier sprake is van schending van het ne bis in 

idem-beginsel. Die dreigt indien de overtreder wegens dezelfde overtreding al eerder een 

boete is opgelegd. Het beginsel is afkomstig uit het strafrecht en is met betrekking tot 

bestraffende sancties, i.h.b. bestuurlijke boetes, ook van toepassing in het bestuursrecht, 

zo volgt uit artikel 5:43 Awb. Ten aanzien van de interpretatie van dit beginsel bij de 

toepassing van bestuurlijke boetes dient zoveel mogelijk aangesloten te worden bij de 

wijze waarop het beginsel in het strafrecht wordt uitgelegd.9 De Memorie van Toelichting 

bij de Vierde Tranche Awb merkt over de achtergrond en de uitleg van het beginsel het 

volgende op:'° 

"Dit artikel codificeert het zogeheten ene bis in idernx—beginsel voor bestuurlijke boeten. Voor de 

verhouding tussen bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties is hetzelfde beginsel neergelegd 

in artikel [5:44]. Het strafrecht kent het beginsel, dat niemand ten tweede male kan worden 

vervolgd indien de rechter reeds onherroepelijk uitspraak heeft gedaan aver hetzelfde felt (art. 68 

WvSr.). Voor bestuurlijke sancties is dit beginsel voor Nederland nog niet gecodificeerd, ook niet 

in internationaal verband. Het beginsel is neergelegd In artikel 4 van het Zevende Protocol bij het 

EVRM, dat echter door Nederland niet is geratificeerd. Het is eveneens neergelegd in artikel 14, 

zevende lid, IVBPR, maar Nederland heeft bij deze bepaling een voorbehoud gemaakt,
 inhoudende 

dat geen verdergaande verplichtingen worden aanvaard dan reeds uit artikel 68 WvSr. 

voortvloeien, welk voorbehoud in de jurisprudentie ruim wordt uitgelegd (zie voor een overzicht 

P.M. van Russen Groen, Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht, diss. EUR 1998,
 Arnhem 

1998, blz. 294 e.v.). Niettemin wardt algemeen aangenomen, dat ook in het bestuursrecht 

behoort te gelden dat niemand tweemaal mag warden gestraft voor dezelfde overtreding. Dit 

standpunt werd reeds ingenomen in het CTW-advies, terwijl oak de bestaande boeteregelingen 

waar nodig steeds voorzieningen kennen om dubbele bestraffing te voorkomen. Derh
alve wordt 

voorgesteld dit beginsel voor het bestuursrecht in het onderhavige artikel te codificeren. 

Het beginsel houdt in, dat niemand tweemaal mag worden gestraft voor dezelfde overtreding. 

Indien iemand gelijktijdig twee of meer overtredingen pleegt, kan hij wel voor beide 
afzonderlijk 

worden gestraft. Derhalve is ook in dit verband cruciaal, of een handeling die in strijd
 komt met 

twee of meer voorschriften moet worden opgevat als een overtreding, dan wel kan w
orden 

'
 Kamerstukken II 2006/07, 30 928, nr. 3, p. 20. 

9 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 136-137, Kamerstukken I 2007/08, 29
 702, nr. C, p. 35. 

10 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 136. 
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uiteengelegd in twee of meer zelfstandige overtredingen. In het eerste geval kan immers wegens 

die overtreding slechts eenmaal een bestraffende sanctie worden opgelegd. Als aan die sanctie 

slechts den van de geschonden voorschriften ten grondslag Is gelegd, is een tweede sanctie ook 

wegens schending van het andere voorschrift niet meer mogelijk. In het tweede geval 

daarentegen kan voor iedere overtreding een afzonderlijke sanctie worden opgelegd. (...) Het ligt 

in de rede dat bestuursorganen en de bestuursrechter bij de uitleg van het begrip ccdezelfde 

overtreding» in het voorgestelde artikel 5.4.1.4 (het huidige art. 5:43 Awb; BAC) aansluiting 

zullen zoeken bij deze strafrechtelijke jurisprudentie (verwezen wordt naar de strafrechtelijke 

jurisprudentie inzake art. 68 WvSr; BAC)." 

5.10 Op 1 februari 2011 heeft de strafkamer van de Hoge Raad een richtinggevend arrest 

gewezen waarin een verduidelljking van de in zijn rechtspraak ontwikkelde maatstaf wordt 

gegeven voor de toepassing van artikel 68 WvSr (en artikel 313 WvSv) en het daarbij te 

hanteren feitsbegrip. In die uitspraak heeft de Hoge Raad onder andere vastgesteld dat de 

afweging of al dan niet sprake is van hetzelfde felt als bedoeld in artikel 68 WvSr, 

inhoudelijk overeenkomt met de maatstaf of al dan niet sprake is van dezelfde overtreding 

als bedoeld in artikel 5:43 Awb." 

5.11 De Commissie merkt op dat het ne bis in idem-beginsel een rechtswaarborg vormt voor de 

burger. Dat brengt mee dat het beginsel bij de vergelljking van de overtredingen niet te 

eng mag worden toegepast. Dat wil zeggen dat het beginsel reeds van toepassing zal 

kunnen zijn als sprake is van een soortgelijk felt. De Commissie wijst in dat kader tevens 

op de recent gewezen uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin deze zich eveneens 

uitlaat over de uitleg van artikel 5:43 Awb. De rechtbank hanteert in die uitspraak 

nadrukkelijk een meer op het feitencomplex gerelateerde benadering zoals volgens de 

rechtbank voorgestaan in de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de 

Mens en het Hof van Justitie." 

5.12 Bij de beoordeling of sprake is van hetzelfde felt dient volgens de Hoge Raad te worden 

gekeken naar zowel de juridische aard van de feiten, als de gedragingen van de verdachte. 

De Hoge Raad overweegt hierover het volgende: 

"2.9.1. (...) 

(A) De juridische aard van de feiten. 

Indien de tenlastegelegde felten niet ander dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van 

verschil tussen de strafbare feiten van belang zijn, in het bijzonder wat betreft 

(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen 

strekken, en 

(ii) de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, in welke strafmaxima onder meer 

tot uitdrukking komt de aard van het verwljt en de kwalificatie als misdrijf dan wel overtreding. 

(B) De gedraging van de verdachte. 

Indien de tenlasteleggingen respectievelijk de tenlastelegging en de vordering tot wijziging 

daarvan niet dezelfde gedraging beschrijven, kan de mate van verschil tussen de gedragingen van 

belang zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat 

betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht. (...) 

2.9.2. Opmerking verdient dat reeds uit de bewoordingen van het begrip "hetzelfde feit" 

voortvloeit dat de beantwoording van de vraag wat daaronder moet worden verstaan, mede wordt 

bepaald door de omstandigheden van het geval. Vuistregel Is nochtans dat een aanzienlijk verschil 

in de juridische aard van de feiten en/of in de gedragingen tot de slotsom kan leiden dat geen 

sprake is van "hetzelfde feit" in de zin van art. 68 Sr." 

5.13 Uit een en ander volgt dat de juridische afweging in de bestuursrechtelijke context een 

vergelijking vergt van de beide beboete overtredingen, waarbij gelet dient te worden op 

11 HR 1 februari 2011, UN: BM9102, r.o. 2.5. 

12 Rb. Rotterdam 20 oktober 2011, UN: BU1355. 
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zowel de rechtsgoederen die de betreffende bepalingen trachten te beschermen, als de 

boetemaxima die op de onderscheiden overtredingen zijn gesteld. De afweging met 

betrekking tot de gedraging van de verdachte dient In de bestuursrechtelijke context dan 

een vergelijking te betreffen van gedragingen van de overtreder welke ten grondslag liggen 

aan de beboete overtredingen, waarbij gelet dient te worden op zowel de aard en de 

kennelijke strekking van de gedragingen, als de tijd waarop, de plaats waar en de 

omstandigheden waaronder zij zijn verricht. Een aanzienlijk verschil in de juridische aard 

van de feiten en/of de gedragingen kan tot de slotsom leiden dat geen sprake is van 

dezelfde overtreding. Bij het ontbreken van een dergelijk aanzienlijk verschil is er sprake 

van eenzelfde overtreding, die blijkens de gang van zaken reeds is bestraft met een boete. 

5.14 Hierna zal worden bezien of met betrekking tot enerzijds de overtreding van artikel 13.8 

Whc in verbinding met artikel 6:193c eerste lid, onder d (onjuiste dan wel misleidende 

informatie met betrekking tot het bestaan van een speciflek prijsvoordeel), artikel 6:193c 

tweede lid, onder b (niet naleven van een verplichting uit de gedragscode met betrekking 

tot informatie over opstapboetes), 6:193d tweede en derde lid (informatie over het recht 

op herroeping), en artikel 6:193g aanhef, en onder g, BW (bedrieglijk beweren dat een 

product slechts gedurende beperkte tijd beschikbaar is), zoals beboet door de 

Consumentenautoriteit, en anderzijds de overtreding van artikel 95m derde lid, E-wet en 

artikel 52b derde lid, G-wet, zoals beboet door de NMa, sprake is van beboeting van 

dezelfde overtreding. 

5.15 Met betrekking tot de overtreden bepalingen van afdeling 6.3.3a BW is de Commissie van 

oordeel dat deze bepalingen dezelfde rechtsgoederen beogen te beschermen als artikel 

95m derde lid, E-wet en artikel 52b derde lid, G-wet. Zoals hierboven reeds vastgesteld, 

zijn deze laatste bepalingen ontleend aan de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, waar 

ook afdeling 6.3.3a BW op is gebaseerd. Net oogmerk van artikelen 95m E-wet en 52b G-

wet, welke kan worden afgeleid uit de parlementaire stukken bij de wetgeving, is om de 

energieconsument te beschermen tegen misleidende reclame en tegen bepaalde 

opdringerige of agressieve handelspraktijken. Deze bepalingen beogen verder de 

Colportagewet aan te vullen met specifieke bepalingen als waarborg tegen misleidende en 

oneerlijke verkoopmethoden en met een regeling met betrekking tot de contractsduur en 

de opzegtermijnen van contracten. Daarnaast zien de bepalingen op de juistheid van de 

informatie die de consument wordt verstrekt (in precontractuele fase en in het contract) 

met betrekking tot de voorwaarden van contracten." 

5.16 Dit oogmerk is vergelijkbaar met het oogmerk van afdeling 6.3.3a BW, zoals te kennen uit 

de preambule bij Richtlijn 2005/29/EG (de richtlijn oneerlijke handelspraktijken). De 

richtlijn beoogt te beschermen tegen de gevolgen van oneerlijke handelspraktijken (ov. 6), 

waarbij met handelspraktijken gedoeld wordt op praktijken die rechtstreeks verband 

houden met het beinvloeden van beslissingen van de consument over transacties (ov. 7). 

5.17 Geconcludeerd kan worden dat beide regelingen zien op oneerlijke handelin
gen in het 

kader van het sluiten van een contract. Daaraan doet niet of dat de beschermeling 

Kamerstukken II 2003/04, 29 372,C, p. 1. 
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'kleinverbruiker' niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon Is als 'consument', temeer omdat 

niet bestreden is dat het de beide beschermelingen hier grosso modo wel samenvallen. Wel 

kan warden geconstateerd dat de bepalingen van afdeling 6.3.3a BW specifleker 

geformuleerd zijn dan de bepalingen van de E-wet en de G-wet. De NMa heeft evenwel aan 

deze bepalingen van de E-wet en de G-wet een nadere invulling gegeven door middel van 

haar Richtsnoeren 2010. Deze richtsnoeren, geldend sinds 1 januari 2010, zijn door de 

NMa in haar boetebesluit gebruikt bij de analyse van de geschonden norm door 

Greenchoice. V66r 1 januari 2010 golden de Richtsnoeren 2007. Vergeleken met de 

Richtsnoeren 2007 bevatten de Richtsnoeren 2010 geen nieuwe bepalingen, maar 

expliciteren dat voor colportage wordt aangesloten bij hetgeen reeds was bepaald over 

telefonische verkoop. De NMa stelt in haar besluit dat de Richtsnoeren 2010 een 

explicitering zijn van de normen voor colportage en geen nieuwe invulling van de norm." 

Uit de Richtsnoeren 2010 volgt dat de NMa de bepalingen in de E-wet en de G-wet zo 

begrijpt dat aan de consument de informatie opgesomd in artikel zes, eerste lid, onder a 

tot en met g, Richtsnoeren 2010 wordt verschaft. Vergeleken met de informatieplichten die 

volgen ult afdeling 6.3.3a BW kan worden vastgesteld dat deze zodanig samenvallen, dat 

gezegd kan worden dat de artikelen 95m derde lid E-wet en 52b derde lid, G-wet, in 

zoverre dezelfde rechtsgoederen beogen to beschermen als die welke binnen het 

beschermingsbereik vallen van de bepalingen van afdeling 6.3.3a BW. 

5.18 Met betrekking tot de strafmaxima gekoppeld aan overtreding van artikel 95m lid 3 E-wet 

en artikel 52b lid 3 van de G-wet en overtreding van afdeling 6.3.3a BW kan worden 

opgemerkt dat er een verschil is in de maximale boete die kan worden opgelegd. De 

Consumentenautoriteit kan op grond van artikel 2.15 Whc een boete opleggen van ten 

hoogste €450.000,- per overtreding. Met betrekking tot de boete die is opgelegd door de 

NMa zijn de door het Ministerie van Economische Zaken vastgestelde beleidsregels voor het 

opleggen van bestuurlijke boetes voor de NMa 2009 (de Boetebeleidsregels 2009) van 

toepassing.ls De boetegrondslag die door de NMa voor deze overtreding van de E-wet en de 

G-wet wordt gehanteerd, bedraagt op grand van artikel 9 van de Beleidsregels 2009 15% 

van de totale jaaromzet.'e De aard van de beide sancties is evenwel gelijk, het gaat immers 

in beide gevallen om een financiele sanctie.17 Daarnaast stelt de Commissie dat een 

vergelijking van de strafmaxima In de bestuursrechtelijke context met nuance moet 

geschieden omdat een dergelijke vergelijking van boeteregelingen niet gebaseerd kan 

worden op een beredeneerde afweging van de wetgever omtrent de gehanteerde 

boetemaxima. Daarin verschilt de recent ontwikkelde bestuursrechtelijke context waarin 

vele verschillende boeteregelingen hun vorm hebben gekregen, van de meer eenduidige 

afweging binnen de strafrechtelljke context. 

5.19 De verweten gedragingen van Greenchoice betreffen het op een misleidende manier 

bewegen van consumenten tot het sluiten van een energiecontract. Ten aanzien van deze 

gedragingen concludeert de Commissle dat de gedragingen die door de NMa zijn beboet en 

de gedragingen die door de Consumentenautoriteit zijn beboet wat betreft tijd, de pleats en 

Randnrs. 24-26 van Besluit met nr. 103608/57 van de NMa 

1-5 Randnrs. 144-150 van Besluit met nr. 103608/57 van de NMa.  

16 Randnr. 158 van Besluit met nr. 103608/57 van de NMa. 

17 Staatscourant 2009, nr. 14079. 
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de omstandigheden goeddeels samenvallen. De aard (misleidend gedrag) en de strekking 

(schending van consumentenbelangen) van de beboete gedragingen is eveneens gelijk. 

5.20 De Commissie concludeert dat van een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de 

feiten en/of de gedragingen geen sprake is en dat derhalve de gedragingen die door de 

NMa beboet zijn en de gedragingen die door de Consumentenautoriteit zijn beboet, te zien 

zijn als dezelfde overtreding in de zin van artikel 5:43 Awb. 

5.21 Concluderend ten aanzien van het ne bis in idem-verweer, adviseert de Commissie de 

Consumentenautoriteit het bezwaar gegrond te verkiaren voor zover de beboeting door 

NMa en Consumentenautoriteit dezelfde periode betreft. Aangezien de periode waarvoor de 

Consumentenautoriteit heeft beboet vier maanden langer is (namelijk mei tot en met 

augustus 2010), adviseert de Commissie de Consumentenautoriteit het bezwaar gegrond te 

verkiaren waar het dezelfde periode betreft en voor het overige nader te motiveren of en 

waarom in de periode mei tot met augustus 2010 van zelfstandige overtredingen 

gesproken kan worden. 

5.22 Indien de Consumentenautoriteit op nadere gronden zou oordelen dat geen sprake is van 

schending van het ne bis in idem-beginsel en er dus wel aanleiding is om Greenchoice te 

beboeten, adviseert de Commissie de Consumentenautoriteit het verschil in de periode 

waarvoor is beboet, nader te motiveren. 

5.23 Met betrekking tot het subsidiaire bezwaar, te weten strijd met de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur door een boete op te leggen voor gedragingen die al door een 

andere toezichthouder zijn beboet, is de Commissie van mening dat dit onlosmakelijk 

samenhangt met het ne bis in idem-verweer. Indien geen sprake is van strijd met het ne 

bis in idem-beginsel, kan ook niet gezegd worden dat in die zin sprake is van strijd met de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dat kader verwijst de BAC naar de Memorie 

van Toelichting bij de Eerste Tranche Awb, die stelt: 'Tot de algemene rechtsbeginselen die 

niet direct of uitsluitend voor het bestuur zijn geschreven, maar in het bestuursrecht wel 

gelding behoren te hebben, rekenen wij het beginsel ne bis in idem, het beginsel dat een 

sanctie evenredig behoort te zijn aan de ernst van het feit en het beginsel dat hetgeen ten 

onrechte als betaling is ontvangen, dient te warden terugbetaald." Er is met andere 

woorden sprake van overlapping met het primair gevoerde verweer. De Commissie laat het 

bezwaar om die reden op dit punt onbehandeld. 

5.24 Voor zover de Consumentenautoriteit op nadere gronden van oordeel is dat het ne bis in 

idem beginsel niet aan beboeting in de weg staat, wordt hieronder ingegaan op de overige 

door Greenchoice aangevoerde bezwaren. 

Ad 2 — De bewijsmiddelen van de Consumentenautoriteit 

5.25 De Consumentenautoriteit heeft, zoals uit het bestreden besluit blijkt, haar conclusie dat 

Greenchoice de wettelijke bepalingen van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c, eerste lid, 

19
 PG Awb II, p. 500-503/Kamerstukken II, 22 495, nr. p. 155 -156. 
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onder d, artikel 6:193c, tweede lid, onder b, artikel 6:193d tweede en derde lid, jo. 6:193e 

aanhef en onder e en artikel 6:193g, aanhef, en onder g, BW heeft overtreden, gebaseerd 

op de combinatie van bewijsmiddelen: verschillende scripts die tijdens het onderzoek zijn 

aangetroffen, de verkiaringen die hierover zijn afgelegd door de (twee) colporteurs en door 

de directie van Planeta, het consumentenonderzoek uitgevoerd door Newcom, de 

verkiaringen van consumenten die nader zijn bevraagd naar aanleiding van een melding bij 

Consuwijzer, de signalen die bij Greenchoice zeif zijn ontvangen en overig materiaal zoals 

het door Greenchoice opgestelde overzicht ' wat kan wel, wat kan niet', de tekst van de 

overeenkomst, de algemene voorwaarden van Greenchoice en algemeen toegankelijke 

informatie zoals de gedragscode Consument en Energieleverancier.  

5.26 Greenchoice heeft verschillende kritiekpunten aangevoerd ten aanzien van enkele van deze 

bewljsmiddelen en geconstateerd dat de Consumentenautoriteit op grond van de 

bewijsmiddelen niet heeft kunnen oordelen dat sprake is geweest van schending van 

collectieve consumentenbelangen, aithans niet op zodanige schaal als waar de 

Consumentenautoriteit van uitgaat. 

5.27 De bezwaren met betrekking tot de bewijsmiddelen van de Consumentenautoriteit zien ten 

eerste op de handhavende bevoegdheid van de Consumentenautoriteit en ten tweede op het 

bewijs van de overtredingen waarvoor Greenchoice is beboet. 

5.28 Ten aanzien van de handhavende bevoegdheid van de Consumentenautoriteit heeft de 

Commissie in haar advies in zaak 17 (UPC) op basis van de Whc en zijn 

totstandkomingsgeschiedenis enige algemene opmerkingen gemaakt. Uit de Whc en zijn 

totstandkomingsgeschiedenis voigt dat de handhavende bevoegdheid van de 

Consumentenautoriteit is beperkt tot gevallen waarbij sprake is van een overtreding die 

schade toebrengt of kan toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten. Artikel 

1.1, aanhef en under k Whc definieert een overtreding als 'een inbreuk of 

intracommunautaire inbreuk'. Een inbreuk wordt vervoigens in artikel 1.1, aanhef en onder f 

Whc gedefinieerd als 'elk handelen of nalaten dat in strijd is met een van de wettelijke 

bepalingen, bedoeld in de bijiage bij deze wet, en schade toebrengt of kan toebrengen aan 

de collectieve belangen van consumenten.' Pas als uit een door de Consumentenautoriteit 

uitgevoerd onderzoek biijkt dat er inderdaad sprake is van een overtreding die de collectieve 

belangen van consumenten schaadt of kan schaden, is de Consumentenautoriteit bevoegd 

tot handhaving te besluiten. Blijkens de parlementaire geschiedenis kunnen zowel 

overtredingen van wettelijke voorschriften die naar hun aard een groep van consumenten 

(kunnen) raken - zoals het hanteren van onredelijke algemene voorwaarden ex artikel 

6:231 e.v. BW - als overtredingen die gelet op de omvang waarin deze voorkomen en het 

aantal daardoor (potentieel) getroffen consumenten, naar hun uitwerking een groep van 

consumenten (kunnen) raken, kwalificeren als een inbreuk op de collectieve belangen van 

consumenten. Daarbij geldt dat de wetgever geen hard kwantitatief criterium heeft willen 

stellen ter beantwoording van de vraag in hoeveel individuele gevallen er sprake moet zijn 

van een schending van een voorschrift, om van een inbreuk op collectieve belangen te 
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kunnen spreken.19 

5.29 De Commissie is voorts van oordeel dat de Consumentenautoriteit in haar 

handhavingbeslulten dient te motiveren waarom zij tot handhaving bevoegd is, door per 

geconstateerde overtreding, en daarvoor opgelegde boete of last onder dwangsom, te 

expliciteren waarom er naar haar oordeel sprake is van een inbreuk op de collectieve 

belangen van consumenten. Tegen de achtergrond van de wetsgeschiedenis van de Whc ligt 

het voor de hand om nader onderscheid te maken tussen overtredingen die hun oorzaak 

vinden in een structurele inbreuk op wettelijke bepalingen en overtredingen die hun oorzaak 

vinden in een incidentele inbreuk op wettelijke bepalingen. Een structurele inbreuk ontstaat 

door het al dan niet bewuste ontwerp van de bedrijfsorganisatie en de werkprocessen van 

een onderneming. Net ligt voor de hand om bij het opleggen van sancties ten aanzien van 

een overtreding die bestaat in een verzameling van incidentele inbreuken, die aldus een 

inbreuk op de collectieve belangen van consumenten opleveren, hogere eisen te stellen aan 

de kwantitatieve onderbouwing dan in het geval de overtreding bestaat uit een structurele 

inbreuk.2° 

5.30 Ten aanzien van het bewijs van de overtredingen door Greenchoice merkt de Commissie 

allereerst op dat de vaststelling dat sprake is van een overtreding van art. 8.8 Whc nog niet 

meebrengt dat ook vaststaat dat sprake is van inbreuk op collectieve consumentenbelangen. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de eisen die worden gesteld aan de 

bewijsvoering in het kader van de vaststelling van de bevoegdheid van de 

Consumentenautoriteit en de vaststelling van de overtreding van specifieke wetsbepalingen 

door Greenchoice. 

5.31 De Commissie heeft in haar advies in zaak 17 (UPC) uiteengezet aan welke eisen de 

bewijsvergaring en de bewijsvoering moet voldoen indien de Consumentenautoriteit de 

overtreder een (bestraffende) sanctie wil opleggen.21 Het bewijsrecht bij herstelsancties en 

bestraffende sancties, zoals de bestuurlijke boete, is onderdeel van het algemeen 

bestuurs(proces)rechtelijke bewijsrecht. De bewijsvergaring en bewijslevering in 

bestuursprocesrechtelijke procedures is zeer beperkt wettelijk genormeerd. De 

bestuursprocesrechtelijke bewijsregels zijn veelal ongeschreven. Een voorbeeld van een 

dergelijke regel is dat bewijs niet op de verklaring van slechts een getuige kan worden 

gebaseerd. 

5.32 In het algemeen geldt voorts dat naarmate een besluit sterker in negatieve zin ingrijpt in de 

rechtspositie van een belanghebbende, de bewijsvoeringslast van het bestuursorgaan 

zwaarder is. Net onderzoek waarop het besluit tot het opleggen van een herstelsanctie of 

een bestraffende sanctie Is gegrond, dient een solide onderbouwing te vormen voor het te 

nemen besluit en mag geen ruimte laten voor redelijke twijfel of de feiten die een 

overtreding opleveren, zijn voorgevallen. Dit brengt mee dat de gehanteerde 

onderzoeksmethode deugdelijk moet zijn — dat wil zeggen: tot het bewijs van die feiten kan 

09 Kamerstukken 11 2005/06, 30 411, nr. 3, p. 16, Kamerstukken 11
 2005/06, 30 411, nr. 6, p. 2-3, Kamerstukken 1 2006/07, 

30 411, nr. C, p. 4 en 5. 

20 Zie de overwegingen van de commissie In zaak 17 (UPC), CA/NCB/17/232, randnrs. 5.2.6-5
.2.8. 

21
 CA/NCB/17/232, randnrs. 5.2.29-5.2.34. 
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leiden — en dat uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat die feiten zich hebben 

voorgedaan. 

5.33 Voorts vloeit bij bestraffende sancties uit de onschuldpresumptie voort dat het 

bestuursorgaan dient aan te tonen dat de overtreding door de belanghebbende is begaan. 

Indien het bestuursorgaan onderbouwd heeft vastgesteld dat de belanghebbende de 

overtreding heeft begaan, dan mag in beginsel van de verwijtbaarheid van de overtreding 

worden uitgegaan. Indien een belanghebbende betoogt dat hem terzake van die overtreding 

Been verwijt valt te maken, en hij in dat verband schulduitsluitingsgronden aanvoert, 

waartoe hij door het bestuursorgaan in de gelegenheid moet worden gesteld, zal dit door 

hem aannemelijk moeten worden gemaakt. 

5.34 Aan het bewijs van de overtredingen waarvoor de Consumentenautoriteit bestuurlijke 

boetes heeft opgelegd, dienen, gelet op de ingrijpendheid daarvan voor Greenchoice, hoge 

eisen te worden gesteld. De Commissie stelt vast dat de Consumentenautoriteit haar 

conclusie dat Greenchoice de geconstateerde overtredingen heeft begaan, heeft gebaseerd 

op een combinatie van bewijsmiddelen (zie hiervoor onder randnr. 5.25). De meldingen 

zoals binnengekomen bij ConsuWijzer vormen geen bewijsmiddel, maar zijn alleen ter 

illustratie en ondersteuning van het overige bewijsmateriaal in het bestreden besluit 

gebruikt. 

5.35 De Commissie overweegt hiema per overtreding zoals die door de Consumentenautoriteit is 

beboet, of de Consumentenautoriteit voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is 

van een inbreuk op de collectieve belangen van consumenten en zij om die reden bevoegd is 

tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Tevens zal per overtreding worden nagegaan of 

de Consumentenautoriteit naar het oordeel van de Commissie is geslaagd in het leveren van 

het bewijs dat de overtreding door Greenchoice is begaan. 

5.36 Met betrekking tot de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c, eerste lid, onder d 

BW (onjuiste dan wel misleldende informatie met betrekking tot het bestaan van een 

specifiek prijsvoordeel) stelt de Commissie het volgende vast. In het kader van haar 

colportageactiviteiten werd door Planeta gebruik gemaakt van scripts. Greenchoice heeft 

aangegeven dan het script dat is aangemerkt als het promotiescript (dossierstuk 

CA/NB/515/73, bijlage 63) door haar is goedgekeurd.22 Dit script kan als de basis van het 

werkproces voor de colportage worden gezien. Volgens het promotiescript garandeert de 

colporteur dat de consument minder gaat betalen. Het script noemt een specifieke korting 

van 0,25 cent. De in het script genoemde korting geldt ten aanzlen van het standaardtarief 

van de regioleverancier. Of de consument minder gaat betalen, en hoeveel minder, is in 

werkelijkheid evenwel afhankelijk van de tarieven die de huidige leverancier van de 

consument hanteert. Deze tarieven lopen uiteen en zijn afhankelijk van het contract dat de 

consument bij zijn huidige leverancier heeft. Een contract kan bijvoorbeeld van onbepaalde 

duur zijn of van bepaalde duur, waarbij verschillende tariefstructuren kunnen gelden, zoals 

verschillende vaste of variabele tarieven. Zonder een vergelijking met de huidige contract en 

de daarin gehanteerde tarieven is niet duidelijk wat de overstap naar Greenchoice de 

22 Zie randnr. 234 van stuk CA/NB/661/37, aanvulling bezwaargronden. 
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consument oplevert. Het script waarborgt niet dat die duidelijkheid wel wordt geboden in het 

gesprek. 

5.37 Er is naar oordeel van de Commissie met betrekking tot de overtreding van artikel 8.8 Whc 

jo. 6:193c eerste lid, onder d, BW gezien de Inrichting van het werkproces door Greenchoice 

voldoende aanleiding om te spreken van een structurele inbreuk op collectieve 

consumentenbelangen. Bovendien is de Commissie van oordeel dat de 

Consumentenautoriteit heeft bewezen dat Greenchoice de overtreding heeft begaan. 

5.38 De Commissie adviseert de Consumentenautoriteit het bezwaar van Greenchoice met 

betrekking tot dit punt ongegrond te verklaren. 

5.39 Met betrekking tot de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. 6:193c tweede lid, onder b, BW 

(niet naleven van een verplichting uit de Gedragscode Consument en Energieleverancier,  

met betrekking tot informatie over opstapboetes) rijst de vraag hoe de bepaling in de 

Gedragscode moet worden uitgelegd. Naar het oordeel van de Consumentenautoriteit ziet 

deze bepaling op het colportagegesprek. Tijdens dit gesprek moet de consument 

geinformeerd warden op mogelijke financiele consequenties van het overstappen. Volgens 

Greenchoice is oak een andere uitleg mogelijk, namelijk dat de code ziet op het proces van 

overstappen. Deze uitleg houdt in dat indien tijdens de verwerking van de overstap wordt 

geconstateerd dat een opstapboete is verschuldigd, de consument daar op dat moment over 

geinformeerd dient te warden. 

5.40 De Commissie oordeelt hierover als volgt. Aan de hand van bijlage 2 bij dossierstuk 

CA/NB/515/11 (kopie overeenkomstformulier) kan worden vastgesteld dat op het 

standaardformulier van de overeenkomst, zoals de colporteurs dat gebruikten en dat de 

consument die instemde, aan de deur ondertekende, een Invulveld is opgenomen voor de 

naam van de oude leverancier en de einddatum van het huidige contract bij die leverancier. 

Afgaande op dit standaardformulier dat door de consument dan wel door de colporteur aan 

de hand van informatie die door de consument wordt verstrekt, wordt ingevuld, kan worden 

vastgesteld dat het kennelijk de bedoeling is geweest dat het huidige contract van de 

consument in het colportagegesprek aan de orde kwam. Zodra dat gebeurt, kan een 

colporteur bevroeden dat er mogelijk een opstapboete verschuldigd is aan de oude 

leverancier. 

5.41 Gegeven derhalve de informatie die op het standaardformulier verzameld wordt en de 

wetenschap over lopende verplichtingen van de consument die daaruit voortvloeit voor de 

betreffende colporteur, brengt een redelijke uitleg van de Gedragscode Consument en 

Energieleverancier met zich dat de colporteur die er aldus van op de hoogte is dat er een 

lopende verplichting bestaat, in dat geval de consument over een eventuele opstapboete 

dient te informeren. Water zij van de vraag of een colporteur in algemene zin en onder alle 

omstandigheden een onderzoeksplicht zou hebben aangaande een eventuele opstapboete 

aan de huidige leverancier, voor de colportageactiviteit die Kier centraal staat kan wel 

worden gesteld dat uit de Gedragscode een informatieplicht voor Greenchoice voortvloeide. 
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5.42 Uit verklaringen van de colporteurs, CA/NB/515/10 en 11 (weergegeven In randnr. 152 en 

153 van het bestreden besluit), de verklaringen van de consumenten die nader zijn 

bevraagd naar aanleiding van meldingen bij ConsuWijzer (weergegeven in randnr. 156 van 

het bestreden besluit), het consumentenonderzoek door Newcom (weergegeven in randnr. 

157 van het bestreden besluit en p. 23 van het Newcomrapport CA/NB/515/45 kan warden 

afgeleid dat de mogelijkheid van een opstapboete kennelijk niet altijd ter sprake komt. 

5.43 De Commissie is evenwel van oordeel dat uft de aangedragen bewijsmiddelen niet volgt dat 

artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c tweede lid, onder b, BW structureel is overtreden. Uit de 

bewijsmiddelen valt weliswaar of te leiden dat er niet altijd is verteld over mogelijke 

opstapboetes en dat er onjuiste informatie is verstrekt. Maar of dat op een zodanige schaal 

is gebeurd dat gesproken moet worden van schending van collectieve 

consumentenbelangen, is op grond van de aangedragen bewijsmiddelen niet vast te stellen. 

5.44 De Commissie adviseert de Consumentenautoritelt In haar beslissing op bewaar ofwel de 

beboeting van deze overtreding te heroverwegen dan wel nader te onderbouwen waarom op 

dit punt sprake is van een collectieve inbreuk. De Commissie adviseert het bezwaar van 

Greenchoice op dit punt gegrond te verklaren. 

5.45 Met betrekking tot de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193d tweede en derde lid 

jo. 6:193e aanhef, en onder e, BW (informatie over het recht op herroeping) overweegt de 

Commissie als volgt. 

5.46 Op het overeenkomstformulier dat de consument aan de deur ondertekent en waarvan een 

kopie aan de consument wordt uitgereikt (zie de kopie van het overeenkomstformulier van 

een consument, bijlage 2 bij dossierstuk CA/NB/515/11) staat onderaan vermeld dat de 

consument die geen overeenkomst wil aangaan, dit binnen acht dagen na ondertekening 

kenbaar kan maken. 

5.47 De Commissie is van mening dat het enkele vermelden van het recht op herroeping op het 

overeenkomstformulier niet voldoende is om er voor te zorgen dat de consument bij een 

'uitnodiging tot aankoop' — die voorafgaat aan het ondertekenen en ontvangen van het 

formulier — te informeren over het bestaan van dit recht. De informatie dient in de 

'uitnodiging tot aankoop', dat zal hier dus in beginsel het colportagegesprek zelf zijn, naar 

voren te komen. De Commissie stelt vast dat het promotiescript (CA/NB/515/73 bijlage 63) 

niet borgt dat het herroepingsrecht in de uitnodiging tot aangaan van de overeenkomst aan 

de orde komt. Aangezien het hier gaat om de inrichting van het werkproces, betreft het een 

structurele tekortkoming waarmee is gegeven dat de collectieve belangen van de consument 

in het geding zijn. Tevens is de Commissie van mening dat de Consumentenautoriteit 

bewezen heeft dat Greenchoice artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193d tweede en derde lid, jo. 

6:193e aanhef, en onder e, BW heeft overtreden. 

5.48 De Commissie adviseert de Consumentenautoriteit het bezwaar van Greenchoice op dit punt 

ongegrond te verklaren. 
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5.49 Met betrekking tot de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193g aanhef, en ender g, 

BW (bedrieglijk beweren dat een product slechts gedurende beperkte tijd beschikbaar is) 

overweegt de Commissie als volgt. 

5.50 De Consumentenautoriteit heeft aan haar oordeel dat sprake is van deze overtreding ten 

grondsiag gelegd: de vier In het dossier opgenomen scripts; de verklaring van de directie 

van Planeta; de verklaring van de (twee) colporteurs; meldingen bij ConsuWijzer; 

verklaringen van nader gehoorde consumenten naar aanleiding van de meldingen bij 

ConsuWijzer; uitkomsten van het consumentenonderzoek door Newcom; signalen bij 

Greenchoice en overig materiaal (met name het overzicht ' wat kan wel, wat kan n iet', de 

folder van Greenchoice, het nabelscript en de overeenkomst tussen Planeta en 

Greenchoice). De bewijsmiddelen zijn weergegeven onder randnrs. 206 tot en met 224 van 

het bestreden besluit. 

5.51 De Commissie Is van oordeel dat het promotiescript geen aanlelding geeft om te 

veronderstellen dat er een 'sense of urgency' wordt gecreeerd door de colporteur. Dat 

brengt mee dat het werkproces niet zodanig is ingericht dat sprake is van een structurele 

inbreuk van artikel 6:193g aanhef, en onder g, BW. 

5.52 Uit het dossier blijkt dat een van de acht nader gehoorde consumenten die een melding 

hadden gedaan bij de ConsuWijzer, stelt dat duidelijk was dat er direct aan de deur moest 

worden getekend (weergegeven in randnr. 216 van het bestreden besluit). Uit het 

consumentenonderzoek uitgevoerd door Newcom volgt dat 18% van de onderzochte 

consumenten denkt dat het contract alleen aan de deur kon worden afgesloten (p. 28 van 

het Newcomrapport CA/NB/515/45, weergegeven in randnr. 217 van het bestreden besluit). 

In de ruwe data te vinden op de CD onder dossiernummer CA/NB/515/67 (de CD bevat de 

data die is verworven uit gesprekken met 478 mensen die telefonisch zijn geengueteerd) 

zijn zeven gevallen te vinden van consumenten die aangeven dat er direct beslist moest 

worden (weergegeven in randnr. 217 van het bestreden besluit). Uit deze bewijsmiddelen 

volgt dat consumenten in ieder geval een paar keer melden dat dat ter plekke beslist diende 

te worden. Of daarmee ook bewezen is dat een misleidend 'sense of urgency' werd 

gecreeerd, laat de Commissie in het midden. De Commissie is namelijk van mening dat uit 

de door de Consumentenautoriteit aangedragen bewijsmiddelen niet volgt dat er een 

significant aantal overtredingen is geweest, zodat niet is komen vast te staan dat er sprake 

is van een schending van collectieve consumentenbelangen. 

5.53 De Commissie is van oordeel dat de Consumentenautoriteit nader dient te motiveren 

waarom Kier sprake is van een inbreuk op collectieve consumentenbelangen. De Commissie 

adviseert het bezwaar van Greenchoice op dit punt gegrond te verklaren. 

Ad 3 -Schending van het nemo tenetur-beginsel 

5.54 Greenchoice stelt dat het gehoor geven aan informatieverzoeken van de 

Consumentenautoriteit op grand van hoofdstuk 5 Awb, met name artikel 5:20 Awb, een 

schending van het nemo tenetur-beginsel (meer in bijzonder artikel 6 EVRM), oplevert. Met 

name is een overzicht van de gedurende een bepaalde periode geworven afnemers 
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verstrekt. Dit overzicht is naar aanleiding van het informatieverzoek van de 

Consumentenautoriteit opgesteld, wat meebrengt dat dit volgens Greenchoice gezien moet 

worden als afgedwongen informatie die niet onafhankelijk van de wil bestaat. Deze 

informatie mag niet tegen een verdachte (zelfs in een stadium dat hij nog geen verdachte 

is) gebruikt worden, aldus kort gezegd het betoog van Greenchoice. 

5.55 De Commissie volgt Greenchoice niet in deze argumentatie. Op basis van de voorliggende 

stukken kan niet worden gezegd dat sprake zou zijn van een schending van artikel 6 EVRM. 

Het impliciet in artikel 6 EVRM opgenomen nemo tenetur-beg i n se l ('the right not to 

incriminate oneself'), hetwelk via de jurisprudentie van het EHRM een invulling heeft 

gekregen geldt indien sprake is van een procedure waarin sprake is van het instellen van 

vervolging ('the determination of a criminal charge').23 De onderhavige procedure waarin 

bestuurlijke boetes zijn opgelegd, kan als een zodanige procedure worden gekwalificeerd." 

Het nemo tenetur-beginsel heeft gelding vanaf het moment dat er sprake is van het 

instellen van vervolging. Dat is geen algemeen vaststaand moment, maar in de regel wordt 

gehanteerd het moment dat een handeling is verricht waaruit de overtreder in redelijkheid 

uit de handelingen van het bestuursorgaan heeft kunnen afleiden dat een bestraffende 

sanctie zal worden opgelegd." In de onderhavige procedure kan het verzoek van de 

Consumentenautoriteit aan Greenchoice tot het verstrekken van een overzicht van de 

kianten die in de periode 1 januari 2010-31 maart 2010 via colportage een contract met 

Greenchoice hebben afgesloten, niet als een zodanig Instellen van vervolging worden 

gekwalificeerd. 

5.56 De Commissie volgt Greenchoice ook niet in de argumentatie dat het gebruik van de 

verkregen informatie anderszins in strijd zou zijn met het impliciet in artikel 6 EVRM 

opgenomen nemo tenetur-beginsel. Greenchoice voert aan dat de betreffende informatie 

zich niet in haar administratie beyond en derhalve deze zelf heeft moeten opstellen, 

waardoor sprake is van informatie die afhankelijk is van de wil van Greenchoice? Weliswaar 

is door de Consumentenautoriteit gebruik gemaakt van de in de onderzoeksfase vergaarde 

informatie, maar beslissend voor de vraag of het nemo tenetur-beg i n se l is geschonden is of 

het gebruik tot het bewijs van een al dan niet In een document vervatte verklaring van de 

betrokkene in een procedure die tot bestraffing heeft geleid, het recht van de betrokkene 

om te zwijgen en daarmee zijn recht om zichzelf niet te belasten, van zijn betekenis zou 

ontdoen. Net antwoord op deze vraag hangt of van de aard van de in het document vervatte 

verklaring, waarbij de omstandigheid dat de verdachte de verklaring zelf vervaardigd, niet 

beslissend is." De Commissie komt tot de conclusie dat de aard van de onderhavige 

informatie welke mede door Greenchoice tot stand is gebracht, het recht van Greenchoice 

om te zwijgen en daarmee zljn recht om zichzelf niet te belasten, in de onderhavige zaak 

niet van zijn betekenis hebben ontdaan. 

5.57 De Commissie adviseert de Consumentenautoritelt het bezwaar van Greenchoice op dit pu
nt 

23 Vgl. o.a. EHRM 17 december 1996, UN 2E46062/NJ 1997, 699. 

24 Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 123. 

25 Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 95. 

26 Vgl. EHRM 17 december 1996, UN ZB6862/NJ 1997, 699. 

23
 Vgl. HR 21 december 2010, UN BL0666. 
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ongegrond te verkiaren. 

Ad 4 - Schending gelijkheidsbeginsel 

5.58 Greenchoice voert aan dat de gang van zaken strijdig lijkt te zijn met het 

gelijkheidsbeginsel, nu er door de Consumentenautoriteit geen boetes zijn opgelegd aan 

Energie:direct, terwijl de NMa deze onderneming wel beboet heeft voor dezelfde 

overtredingen als waarvoor Greencholce is beboet. 

5.59 Vast staat dat de wetgever aan de Consumentenautoriteit de bevoegdheid tot handhaving 

van - onder meer - de Wet OHP heeft toegekend. De Consumentenautoriteit mag dan ook 

van die bevoegdheid gebruik maken, waarbij de afweging of het opleggen van een boete 

en/of een last onder dwangsom opportuun is, in beginsel tot de bevoegdheid van de 

Consumentenautoriteit behoort. De Consumentenautoriteit heeft derhalve een discretionaire 

bevoegdheid om een onderzoek te starten naar gedragingen van een onderneming en om 

naar aanleiding van dat onderzoek de overtreder al dan niet een boete op te leggen. 

5.60 De Commissie is van oordeel dat de omstandigheid dat een andere onderneming wel ook 

door de NMa is beboet maar niet door de Consumentenautoriteit, niet tot de conclusie leidt 

dat de Consumentenautoriteit In strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel en ten 

aanzien van Greenchoice haar handhavingsbevoegdheden niet zou hebben mogen 

aanwenden. Van omstandigheden die tot een andere conclusie nopen, is niet gebleken. 

5.61 De Commissie adviseert het bezwaar van Greenchoice op dit punt ongegrond te verkiaren. 

Ad 5 - De hoogte van de bode 

5.62 Greenchoice heeft in het kader van haar bezwaren tegen de hoogte van de boete 

aangevoerd dat: 

- als gevolg van de ondeugdelijke bewijsmiddelen de (grootschalige) schending van 

collectieve consumentenbelangen niet is komen vast te staan; 

- ten onrechte geen rekening is gehouden met de ondoorzichtigheid van de energiemarkt; 

- de gedragingen van Planeta niet zonder meer aan Greencholce toegerekend kunnen 

warden; 

- ten onrechte geen rekening is gehouden met een aantal boeteverlagende 

omstandigheden; 

- sprake is van schending van het evenredigheidsbeginsel, omdat de 

Consumentenautoriteit ten onrechte de speciale en generale preventie heeft 

meegewogen; 

- de schending van het consumentenvertrouwen niet is komen vast te staan; 

- ten onrechte wel de pleats van handeling (privthdomein van de consument) is 

meegewogen; 

- ten onrechte betekenis is toegekend aan de positie van de directeur in EnergieNed. 

5.63 De Commissie heeft hiervoor overwogen dat niet is komen vast te staan dat artikel 8.8 Whc 

jo. artikel 6:193g, aanhef, en onder g, BW (bedrieglijk beweren dat een product slechts 
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gedurende beperkte tijd beschikbaar is) en artikel 8.8 Whc jo. 6:193c tweede lid, onder b, 

BW (niet naleven van een verplichting uit de gedragscode Consument en Energieleverancier,  

met betrekking tot informatie over opstapboetes) structureel zijn overtreden. De Commissie 

adviseert de bezwaren ten aanzien van deze overtredingen gegrond te verklaren voor zover 

het bezwaar zich richt tegen de vaststelling van deze overtredingen en de boete die voor 

deze overtredingen is opgelegd. 

5.64 Voor het overige overweegt de Commissie als volgt. Met betrekking tot het door 

Greenchoice aangevoerde bezwaar dat de ondoorzichtige energiemarkt de oorzaak is van 

verwarring bij consumenten, merkt de Commissie op dat juist de constatering dat sprake is 

van een ondoorzichtige markt voor de energiebedrijven meebrengt dat zij zeer zorgvuldig 

moeten zijn in het vooriichten van de consument. Voor de werving van klanten middels 

colportage, maar bijvoorbeeld ook middels telemarketing, dienen volledige en doortimmerde 

scripts gemaakt te worden die borgen dat tijdens de werving aan de wettelijke voorschriften 

wordt voldaan. 

5.65 Ten aanzien van de hoogte van de boete in het algemeen merkt de Commissie op dat tot op 

heden de Consumentenautoriteit geen openbaar beleid heeft vastgesteld ten aanzien van 

het opleggen van boetes. Zoals ook in haar eerdere adviezen in zaak 35 (Sana Direct B.V.) 

en zaak 17 (UPC), opgemerkt, acht de Commissie van belang dat het gaat om betrekkelijk 

nieuwe wetgeving, waardoor het niet onzorgvuldig is te achten dat de 

Consumentenautoriteit in de praktijk zoekt naar de gedragslijn bij het bepalen van hoogte 

van de boete die het meest doeltreffend is en bovendien in rechte stand kan houden. Dit 

kan ertoe leiden dat verschillende mogelijkheden warden afgetast, om te komen tot een 

uitgebalanceerd toemetingsbeleid. Hiertegen bestaan naar het oordeel van de Commissie 

vooralsnog geen bedenkingen. Dit neemt echter niet weg dat de gemaakte keuzes moeten 

voldoen aan de eisen van stelselmatigheid en dat - nu geen beleidsregels zijn 

bekendgemaakt over de hoogte van de boete - steeds een adequate en consistente 

motivering van die hoogte moet worden gegeven. 

5.66 Ten aanzien van de toerekenbaarheld van de gedragingen van (colporteurs van) Planeta aan 

Greenchoice overweegt de Commissie dat bij bestraffende sancties uit de 

onschuldpresumptie voortvloeit dat het bestuursorgaan dient aan te tonen dat de 

overtreding door de belanghebbende is begaan. Indien het bestuursorgaan onderbouwd 

heeft vastgesteld dat de belanghebbende de overtreding heeft begaan, dan mag in beginsel 

van de verwijtbaarheid van de overtreding warden uitgegaan. Indien een belanghebbende 

betoogt dat hem ter zake van die overtreding geen verwijt valt te maken en hij in dat 

verband schulduitsluitingsgronden aanvoert, waartoe hij door het bestuursorgaan in de 

gelegenheid moet worden gesteld, zal dit door hem aannemelijk moeten worden gemaakt." 

5.67 Ten aanzien van de bewijsmiddelen die zien op de overtredingen van artikel 8.8 Whc jo. 

artikel 6:193d, tweede en derde lid, jo. 6:193e aanhef, en onder e, BW (informatie over het 

recht op herroeping) en artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c eerste lid onder d, BW (onjuiste 

dan wel misleidende informatie met betrekking tot het bestaan van een specifiek 

28 Advies van de Commissie inzake NEM, CA/NB/527/17, randnr. 5.20. 

Advies Bezwaar Advies Commissie Consumentenautoriteit terzake het bezwaar tegen
 besluit CA/NB/661/22 



OPENBAAR 

27 

prijsvoordeel) heeft de Commissie hiervoor vastgesteld dat deze overtredingen hun oorzaak 

vinden in een structurele inbreuk. Derhalve is sprake van overtredingen door 

tekortkomingen in het al dan niet bewuste ontwerp van de organisatie van Greenchoice dan 

wel haar werkprocessen, en leveren deze overtredingen daarmee aan Greenchoice 

verwijtbare overtredingen op. 

5.68 Het felt dat de andere overtredingen zijn begaan door colporteurs van Planeta doet aan de 

verwijtbaarheid van Greenchoice niet af. Een belangrijk orientatiepunt bij de strafrechtelijke 

toerekening van gedragingen aan rechtspersonen is volgens de Hoge Raad namelijk of de 

gedraging heeft plaatsgevonden, dan wel is verricht in de 'sfeer van de rechtspersoon'. 

Daarvan zal naar het oordeel van de Hoge Raad sprake kunnen zijn, indien zich een of meer 

van de navolgende omstandigheden voordoen:29 

- het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een 

dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon; 

- de gedraging past in de normale bedrijfsuitvoering van de rechtspersoon; 

- de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest In het door hem uitgeoefende bedrijf; 

- de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou 

plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken 

door de rechtspersoon aanvaard of placht te worden aanvaard, waarbij onder aanvaarden 

mede Is begrepen het niet betrachten van zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon 

worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging. 

5.69 Deze aan het strafrecht ontleende criteria zijn op grand van artikel 5:1, lid 3, Awb (tot 1 juli 

2009: artikel 2.7, tweede lid, Whc), dat artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht van 

toepassing verklaart, van toepassing op bestuursrechtelijke handhaving door de 

Consumentenautoriteit. 

5.70 Toetsend aan de genoemde criteria kan worden opgemerkt dat Greenchoice welbewust heeft 

gekozen voor verkoop door middel van colportage. De colporteurs van Planeta handelden 

voor naam en rekening van Greenchoice en Greenchoice had zeggenschap over de wijze 

waarop de colporteurs en de medewerkers van Planeta hun werkzaamheden uitvoerden. Uit 

het dossier blijkt dat zij de colporteurs kon instrueren - en ook daadwerkelijk instrueerde -

over de wijze waarop de colportagegesprekken gevoerd dienden te worden. 

5.71 Ten aanzien van het bezwaar van Greenchoice dat de boeteverlagende omstandigheden die 

door de NMa zijn meegewogen niet door de Consumentenautoriteit zijn meegewogen, 

overweegt de Commissie als volgt. De NMa zag in de inspanningen van Greenchoice om de 

colporteurs van Planeta te controleren kennelijk aanlelding om de door haar opgelegde 

boete te verlagen. Echter, uit het voorliggende dossier kan de Commissie deze 

boeteverlagende omstandigheden niet afleiden. Het standpunt van de 

Consumentenautoriteit met betrekking tot dit punt komt de Commissie niet onredelijk voor. 

5.72 Ten aanzien van het bezwaar van Greenchoice dat in strijd is gehandeld met het 

29 HR 21 oktober 2003, AB 2004, 310. 
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evenredigheidsbeginsel, omdat de speciale en de generale preventie ten onrechte zijn 

meegewogen en de overige bezwaren tegen het meewegen van bepaalde omstandigheden 

bij het vaststellen de boete, merkt de Commissie het volgende op. 

5.73 De Consumentenautoriteit heeft in de randnrs. 235 tot en met 270 van het bestreden besluit 

gemotiveerd hoe zij de hoogte van de opgelegde boete heeft bepaald. Dit is gebeurd met 

inachtneming van de in artikel 5:46 Awb genoemde criteria (ernst en duur van de 

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

omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd). De Commissie acht de boetes 

gezien de voorliggende afweging voldoende onderbouwd. 

5.74 De Commissie merkt op dat in de motivering geen aandacht is besteed aan de boete die is 

opgelegd door de NMa. Dit gegeven kan evenwel blj sancties in het algemeen, en ten 

aanzien van bestraffende sancties in het bijzonder, als gevolg van het geldende 

evenredigheidsbeginsel een relevante omstandigheid zijn bij de bepaling van de hoogte van 

de boete.'" Voor het overige is de boete naar het oordeel van de Commissie niet 

onevenredig. De omstandigheid dat een andere instantieftoezichthouder op grond van ander 

wettelijk kader heeft besloten tot het opleggen van een aanzienlijke boete aan Greenchoice, 

maakt dat de vermogenspositie van de Greenchoice is aangetast. Dit dient volgens de 

Commissie vanuit het evenredigheidsbeginsel te leiden tot een zelfstandige afweging ten 

aanzien van de vast te stellen hoogte van het totaal van de op te leggen boetes door de 

Consumentenautoriteit. Het totaal van de door de Consumentenautoriteit opgelegde boetes 

dient naar het oordeel van de Commissie met het oog op de reeds opgelegde boete door de 

NMa vanuit het oogpunt van het evenredigheidsbeginsel nadere motivering. 

5.75 De Commissie adviseert de Consumentenautoriteit in haar motivering bij de boete aandacht 

te besteden aan de boete die is opgelegd door de NMa. De Commissie adviseert de 

bezwaren van Greenchoice op deze punten gedeeltelijk gegrond te verklaren. 

6 Conclusie 

6.1 Op grond van het bovenstaande adviseert de Commissie met betrekking tot het 

bezwaarschrift van Greenchoice van 5 juli 2011, tegen het besluit van de 

Consumentenautoriteit van 27 mei 2011, kenmerk CA/NB/661/22: 

• Primair: in de beslissing op bezwaar het "ne bis in idem"-verweer gegrond te verklaren, 

te constateren dat de Consumentenautoriteit onbevoegd is om ten aanzien van de 

geconstateerde overtredingen boetes op te leggen voor de periode oktober 2009 

tot juli 2010, nu de NMa reeds ten aanzien van dezelfde overtredingen een boete 

heeft opgelegd, en het besluit te herroepen; 

• Subsidiair, indien de Consumentenautoriteit oordeelt dat zij wel bevoegd is: 

• Zulks op nadere gronden te motiveren, waarbij met name oak nadere motivering 

volgt wat betreft het verschil in periode van overtreding en beboeting tussen de 

besluiten van NMa en Consumentenautoriteit;  

3° Vgl. artikel 3:4, tweede Rd Awb en Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3,
 p. 91 en 141. 
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• De bezwaren van Greenchoice gegrond te verklaren voor zover die zien op: 

- het bewijs dat sprake is van overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c 

tweede lid, onder b, BW (niet naleven van een verplichting uit de gedragscode 

Consument en Energieleverancier, met betrekking tot informatie over 

overstapboetes), en 

- het bewijs dat sprake is van overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193g, 

aanhef en under g, BW (bedrieglijk beweren dat een product slechts gedurende 

beperkte tijd beschikbaar is); 

• In de beslissing op bezwaar de opgelegde boete nader te motiveren op de punten 

zoals hierboven aangeduid; 

• De bezwaren van Greenchoice voor het overige ongegrond te verklaren. 

6.2 Het advies is aldus vastgesteld te Den Haag op 7 november 2011, door de Bezwaar Advies 

Commissie van de Consumentenautoriteit, bestaande uit prof. mr. W.H. van Boom 

(voorzitter), prof. mr. A.R. Hartmann (extern lid) en mr. M.Y. Schaub (extern lid en 

plaatsvervangend secretaris). 

Namens de Commissie, 

de von itter, 

P of. mr. W.H. van Boom 
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