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be onalhankelljke Bezwear Advies Commisaie van
 de Consumentenautoriteit 

Advies lnzake het bezwaarschrift van 

Handelsvertrahmg GmbH, 

van 18 met 2011, aangevuld op 28 junl 2011, Ingedlend door
 gemachtigde dhr. mr. J.H. van der 

Velden 

tegen 

het besiult van de Consumentenautaritelt va
n 7 aped 2011 ("bestreden best uit"), 

met kenmerk CA/NB/529/81 

Felten en procedureverleop 

1.1 Ult de stUkken en het verhandelde ter hoordttIng Is de 
CommIssle - samengevat - het 

volgende gebleken. 

Het onderzoek 

1.2 In 2008 heeft de Consumentenautorltelt een ver'Kennend
 onderzoek laten verrichten door 

Intomart Grtt near - onder andere - misleidende en agressleve verkoap tijdens dagtochten 

per bus. Ult dat onderzaek volgde dat consumenten van
 tevoren niet weten dat er 

tijdens de dagtocht can verkoopdemonstratie plaatsvInd
t, (II) er op consumenten druk 

wordt ultgeoefend om lets te kopen, en (III) consumenten
 onvotdoende of onjuiste 

Informatle krUgen over de producten die verkocht warden
 en voorwaarden die daaraan zip 

verbonden. Het gemlddetde bedrag per gedupeerde
 blj een dergelijke dagtocht per bus, als 

gevolg van mIsleldende of agressleve verkoop, Is volgens het 
rapport 'OneedUke 

handelspraktUken (014P's) In Nederland' van november 2008
 Euro 295,-.t 

1.9 Op basis van deze ultkomsten heeft de Consumenten
auteritelt emIsleldende en agressleve 

verkoopdemonstratles' als Omit& benaemd In het handhavIn
gsbeleld. 

1.4 Near aanlelding van klachten op Consuwljzer en een e
mailbericht van VARA's Kassa over 

dagtochten onder de rraam TIC Relsclub, heeft de Consu
mentenautoriteit besloten nader 

onderzoek te verrichten near dergelIjke dagtochten die 
werden georganiseerd onder de 

naam ITC Relsclub (ITC-dagtochten"). Tussen 20 earl' 2009 en 18 Jull 2009 heeft de 

Consumentenautoritelt onderzaek verrlcht near ITC-dag
tochlxn. In die perlode hebben 

near schatUng ongeveer 15.000 mensen aan een
 ITC-dagtocht deelgenomen' Het aental 

(unleke) consumenten dat in die pedode een aankoop h
eeft gedaan, ken volgens de 

Het rapport N to radelplegen op torthouggr
agnagtrintrtr et, waarin de dagtednen warden aangeduid a

an tusretsjes. (a 

par. 4.0. Het gait Idertrg ran skrgekkadagtochten I
n allayment zln, net de ITC-dagtethten. 

Susvennaerder heeft aangegevan van januan 2009 tot en net 17 jun 2009
 30.115 mensen vow GORES to 

hebben warned; in de andel-mei:spent& betakent dat ange
veer de het van 30.000 mensen. 

Aisles Sawn, Livia CorrastisEs Coesunientattlutestelt Isyka tat Wont Inert balm met Itannverk OVER/3213/61 
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Consumenteneutoritelt warden geschat op ca. 1.600.% Da omzet
 In die periode ken warden 

geschat op C 1,3 miljoen.4 

1.5 In het 'ceder van het onderzoek naar R&S Handelsvertretung GmbH 
("R&S"), waarvan de 

rat ten aanzien van de ITC-dagtochten hleronder nader wordt uiteeng
ezet, hebben op 20 

ain't 2009, 29 mel 2009 en 1 juli 2009 toezlchthouder van de Consum
entenautoritelt  

deelgenomen aan een ITC-dagtocht. Voorts hebben de toezlchthoude
rs tljdens en na de 

1TC-dagtachten gesproken met verschillende deelnemers van d
e dagtachten. Daarnaast 

hebben toezlchthouders op 1 en 10 september 2009 bedriJfsb
ezoeken afgelegd blj de 

betrokken bedrijvan blj de ITC-degtochten, waaronder R&S. 

1.6 Vernet-17 juli 2009 zijn de ITC-dagtochten In Nederland gestaakt en heeft
 R&S haar 

bedrijfsactivlteiten gestaakt.' 

Dc handelspraktijk 

1.7 ITC Reisclub danwel ITC is can handelsnaam van Goltex Vertriebs GmbH & C
o. 

Kommandltgesellschaft ("Goltex"). Onder deze handels
naam nodlgt Goltex consumenten 

vla persoonlijk geadresseerde brieven ult am per busrets d
eel te nemen earl wet 

verkoopdemonstratles blijken te zijn. 

1.9 

Tijdens het onderzoek van de Consumentenautorltelt is ctebleken dat Goltex blj de 

organisatie van de ITC-dagtochten In Nederland gebruik maakt
e van dlensten van R&S 

Handelsvertretung GmbH ("R&S"). 

Goltex bepaalde de Inhoud van de ultnodIgIngen voor d
e ITC-dagtachten en steide de 

ultnodigIngen op. RFAS verzorgde veelal de vertaling van
 de uitnotligIngen van het Dults 

near het Nederlands. Goltex verstuurde vervolgens tie ultnadi
gingen naar de consumenten. 

1.10 De aangeschreven consumenten waren over het algemeen
 554-ers, kennelijk omdat de 

dagtochten doordeweeks overdag plaatsvonden zodat met na
me deze daelgraep 

beschikbaar is. VerschIllende van de deelnemars zun re
gelmatIg terugkerende deelnemers 

aan de ITC-dagtochten. 

In de brieven wend els reden your de ultnodlging gegeven dat
 de ontvanger een prijs heeft 

gewonnen die hlyzij tljdens de georganIseerde dagtocht ken
 afhalen, of dat de ontvanger 

punten of een tegoed heeft verzameld dat hij/zij tljdens de
 dagtocht ken inwisselen tegen 

geschenken. In de brieven werden [le ontvangers aang
emoedlgd de prijs of tegoed te 

verzilveren door deel te nemen aan de genoemde dagto
cht. El] de ultnodigtngen warden 

flyers gevoegd, weal-ander vouchers voor prijzen
 die zouden zijn gewonnen of coupons 

aeldig voor de eerstvotgende dagtocht. 

1 Geschat op basis van gegevens ult een tornpu
terbestand van Pro Andel (overaenemen van Rta),

 vmarot tbakt dat 4.900 

taltke klanten een tcoopovereenkerest met &Mx mi
tten hebten tussan 1 septamber 2008 en 17 Jul; 200

9 

G•shat op basis van de door Pro Actief opeegevert
 ornate van it55 over de periode tusSen 1 september 2008 

en i7 MI 2009: 

E 3.969.365, -. 

1 Toast daze vane? 17 augustus 2009 wederarn werd
en georpartiSeerd, mar net ;anger met Size berdoet

entS van P55. 

Mines Una: Artwin carrmisna amsurrentmandame tavola het terwing tater, b
akiltind tenntrk CA010/529121 
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1.12 Op de antwoordstrook die deal uitmaakte van de ultnodlgingsbrIef stand vermeld - op d e 

pleats waar de antwoordstrook moet warden afgeknipt - "reizen-Introductie en promotie 

van nleuwIgheden". In de tekst van de uitnodigingsbrief ward niet ingegaan op de 

verkoopdemonstraties dle tijdens de dagtocht zouden plaatsvinden. 

1.13 De busreis vaor de ITC-dagtochten ward vecial verzorgd door veelal op 

verzoek van Goltex, De consumenten stuurden In dat gavel hun aanmeiding voor 
een ITC-

dagtocht aan , die daze aanmeldingen doorstuurde aan Goltex. 

maakte op basis van de aanmeldingen een planning voor de route van de bus tijd
ens 

de ITC-dagtochten. Deelnerners aan ITC-dagtochten werden voor 9 uur 
is ochtends op 

een vastgesteide opstappiaats opgehaald. Vervelgens zette 
de deelnemers 

rand Itoffiatijdr af bij de locatie wear de verkoopdemonstraties zo
uden piaatsvinden. De 

deelnemers moesten dan hun folders (met dearin de producten die 
ze zouden hebben 

gewonnen) In de bus achterlaten. 

1.14 De locales voor de verkoopdemonstraties warden vastgesteld door
 Goltex, hetgean veelal 

gebeurde op voordracht van R&S. R&5 bezocht bepaalde loc
atles die geschikt leken voor 

verkaopdemonstraties, en maakte dan na akkoord van Goltex
 namens Goltex afspraken 

over aldaar te houden verkoopdemonstrabes onder de naam
 17C. Het betrof partycentra in 

de pleatsen Viachtum, Utrecht, Rhenoy en Dorst. De 
medewerkers van de partycentra 

incasseerden bij de deelnemers de prIjs voor de dagtocht, en
 rekenden met de deelnemers 

de te betaien consumpties af. 

1.15 Goltex Informeerde R&S over het tijdstip en de locatie van d
e gepiande 

verkoopdemonstraties, en over de hoeveelheid aanmeldinge
n per verkoopdemonstratie. Op 

ledere locatle vonden vler tot vijf verkoopdemonstraties per week p
leats. 

1.16 R&S regelde de verkopers die op de door Goltex vastgest
eide tljden en beetles aenwezig 

zouden zijn om de producten aan te prijzen tijdens d
e verkoopdemonstraties van ITC. 

Daartoe bemlddelde MS blj de werving een vljftal verkopers, die als zeifetandig 

andememer verdkoopdlensten verrichten. De verkopers had
den in de zeal wear de 

verkoopdemonstratie piaatsvond een elgen (zeif gecontracte
erde) medewerker die hieip 

net bljvcorbeeld het opstelien van de verkoopcontracten en
 het overhandigen van 

verkachte artikelen. 

1.17 MS heeft verklaard dat Goltex vaststelde en bepaalde hoe de d
ag verllep en welke 

producten er te koop warden aangeboden. Daarbij konden d
e verkopers kiezen uit een 

aantal grate hoofdartlkelen dle Goltex te koop aanbood; per
 verkoopdemonstratie moesten 

de verkopers kiezen ult ee n hoofdartlkel, eventueel een twe
ede (groat) artikel, enkele 

reizen, en verschillende kleinere artikelen, Goltex transparte
erde deze producten vanult 

Dultsland near de verkoopiocaties. Goltex bepaalde de prijs 
waarvoor daze producten 

warden verkocht. Per product duurden de verkoopdem
onstraties een half uur tot ruim twee 

uur. 

1.18 Neast de verkoopdemonstraties ward een (apart te 
betaien) lunch gehouden en ward er 

gedurende ongeveer een half uur bingo gespeeld. Ult
 de verklaringen van verkopers blijkt 

Myles Bernsar Mvles Commissle 
ConsumertermuthrlIzIt tenabe hot hamar bagel

 besialt met lemma Wie4529/121t 
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dat er In eerdere jaren van de ITC-dagtochten (ruim year de o
nderzoe/csperiode in 2009) 

ook live muziek was, man dat dat de laatste Jaren (waaronder
 dus de oriderzoe.ksperiode 

in 2009) nlet of nauwelijka meer het gavel was. Aan het elnd
 van de middag ward er een 

gratis broodmaaltljd met kopje koffie of thee geserveerd. Voar
 vertrek moesten de 

deelnemers dan bun avenge consumpties, aengetekend op hun
 cansumptiekaart, 

afrekenen (blj het p.ersoneel van hat partycentrum). 

1.1.9 Ook bepaaide Goltex volgens RES mike cadeauljes de deelnemers
 can de ITC-dagtochten 

kregen; die cadeautjes warden door Goltex naar de verkooploc
aties getransporteerd. In de 

ultnodigingen en folders ward bij een cantal afgebeelde 
producten waarbij stand 

aangegeven dat daze "gratis" zouden zijn, een asterisk vermeld
; die asterisk verwees near 

de tekst "voor nleuwe dubleden". Verkapers hebben verklaard
 dat een deainemer "nieuw 

clublid" ward door tijdens tie ITC-dagtocht lets te kapen; dat b
leak alleen het gavel te zijn 

bij aankoop van het heofdartikel of tweede (hoofd)artikel van de
 verkoopdemonstratie, niet 

blj aankoop van de kielnera producten (zoals sari pat cr
eme). Een nieuw dublid kreea een 

lidmaatschapspasje en aeschenken. be niauwe laden warden e
chter Met als zodanig  

geregistreerd. Op een volgende ITC-dagtocht kon een deeinemer
 opnieuw "nieuw clublid" 

warden door lets te kopen, waarna hiffzij opnleuw can lidmaat
schapspasje en geschenken 

ontvIng. 

1.20 Er warden in de ultnadigingen en folders ook producten
 afgebeeld waarbij stand dat ze 

°gratis" of "gegarandeerd gratis° waren, zonder dat daarbij ee
n asterisk was vermeld. Bij 

de dagtochten waaraan de toezichthouders van de Consumente
nautoriteit hebben 

cleelgenomen, warden doze producten echter niet allemaal ont
vangen. Door MS en de 

verkopers is bevestIgd dat de deelnemers de laatste twee jeer
 (dus ook In tie 

onderzoeksperiode in 2009) niet oracles kregen wet In de
 ultriadigIngen stand a fgebeeid. 

Wel kregen de deelnemers aan het elnd van de dag sea plastic tes
 met enkele geschenken, 

die zij blj terugkomst In de bus aantroffen op hun stoel. 

1.21. Over de ?film van presenteren en verkopen en over de sfeer ti
jdens de 

verkaapdemonstratles, blijkt het volgende ult de stukken. 

1.22 In sommige gevalten aaven de verkopers vOln- eanvang
 van de verkoopdemonstratie aan 

dat de deelnemers de mogelljkheid hadden om gedurende de 
gehele verkoapdemonstratle 

wag te blffven. Enkele deelnemers hebben verklaard dat zlj 
inderdaad de 

verkaopdemonstratie hebben verlaten. be partycentra zijn
 veelal gelegen op een afgelegen 

locate wear zich landbauwvelden en/of woonwffken bevonden
 en wear - zonder vervoer - 

geen gelegenheld was om lets te eten of te drinken in b
ljvoarbeeld een cafe-restaurant. be 

aanwezigen in de zeal warden ;Amodio explidet gemaand am 
op te letten tljdens de 

verkoopdemonstraties. 

1.23 Bij de producten die tljdens de verkoapde
monstratles warden aangeboden, ward vermeld  

dat daze de gezondheid bevorderen. Zo warden b
ijvaorbeeld kuren met 

voedIngssupplementen verkocht, ergatrainers en
 een voetreflenane massageapparnet met 

Infraraddlampen. 

Pitt 642Ia Advies Ccannhctie Caernenflta
rttit to to roc btrtikr term kVA

 met krmrk Ckftl5/529/111 
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1.24 R&S heeft verklaard dat zij de verkopers die zij wierf voor de ITC-dagtochten geen 

Instructies gaf over hoe de producten tijdens de verkoopdemonstraties verkocht of 

aangeprezen moesten warden, De verkopers kregen geen cursus of opielding om via R&S 

als verkoper berniddeld te warden voor de ITC-dagtochten. 

1.25 RR5 heeft verklaard dat de verkopers voor de verkoop van bfivoarbeeld de kuren met 

voedingssuppiementen In de beschrijving van het product Iteken welke stollen daarin zit
ten 

en vervoigens op Internet of In boeken opzochten wet de werking van die stollen was, en 

dear hun verkoopverhaal op baseerden. Daarblj speeiden de verkopers expliciet in op de
 

gezondheidsproblemen van de - met name oudere deelnemers. 

1.25 Oe prijs van de producten werd tijdens de verkoopdemonstratie - aithans tot viak voordat 

een koop werd gasioten - niet explidet aangeduld. Wel ward bijvoorbeeld een gemiddelde 

prijs genoemd, of ward van een hoog bedrag afgeteid near heneden, of ward gesteld dat 

een flinke korting zou warden gegeven. Ook ward wel gezegd dat els de deeMemers een 

bepaald bedrag per maand konden missen, ze het product zeker moesten kopen. De 

verkopers nodlgden de deelnemers derhaive ult am het product te kope
n voordat de exacte 

prijs eenduldig bekend was gemaakt. 

1.27 De verkopers stelden *lens de verkoopdemonstraties vaak dat Er maar e
en beperkt 

aantai van de zojulst aangeprezen producten voorhanden was 
die voor een hele lege prijs 

wag mochten. Ook stelden de verkopers soms dat els een 
deainamer eenmaal 'nee' had 

gezegd, hij/zIj dear niet meer op kon terugkomen en het produ
ct this Met meer kon kopen. 

De verkopers hebben echter verklaard dat er In principe altijd voi
doende voorread was van 

de producten, en dat consumenten altijd aisnog konde
n besluiten tot koop over te gaan. 

1.28 Voorts lieten de verkopers tijdens de verkoopdemonstraties 
via l expliciet biljken dat ze, 

gelet op de lege prijs van de ITC-dagtocht, van de deelnemers verwach
tten dat ze lets 

kochten Nom wet hoort wet'); enders zouden er geen
 ITC-dagtochten meer georganiseerd 

kunnen warden. Verschillende deelnemers aan de ITC-dagtochten
 hebben hovendien 

verklaard dat verkopers geirriteerd werden als er nletveel
 praducten verkocht warden. 

1.29 De verkopers wezen de deelnemers tijdens de verkoopde
monstraties niet op hun recht tot 

ontbInding van de koop op grand van de Colportagewet (in gev
aI van verkoop van de 

duurdere artikelen). 

1.30 Goltex bemoelde zich volgens R&S actief met de
 verkoopcijfers van de afzonderlijke 

verkopers die door R&S waren geworven, door die verkopers t
e wljzen op hun 

verkoopcijfers en ze aan te sporen hogere verkoopctjfers te
 genereren. Goltex heeft 

daarentegen verklaard dat zlj geen Instructies gaf over hoe ve
rkoopdemonstraties moesten 

piaatsvinden ander; dan dat er serflike handel moest 
warden gedreven. 

1.31 In het boeterapport (paragraaf 52) staat dat R&5 klachten over 
hear verkopers zeif 

ontving, en dergelijke klachten zelf verlfieerde. In de bezwaar
procedure heelt R&S 

verklaard dat klachten over verkopers niet bij R&S binnenkwa
men (in de 

onderzoeksperiode), meat bij Goltex; consumenten waren tij
dens de 1TC-dagtochten oak 

Advlet Bemire Meta Commissle CorsumeranauterIttit r
etake het betwear Urn testlt me keener& CNNO/S29/31
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niet bekend met R&S, maar enkel met 1TC/Goltex, zod
at klachten blj Goltex blnnenkwamen 

en door Goltex werden afgehandeld. 

1.32 R&S ontving van Goltex provisie over alle verkochte producten
 (zowel de 'grate' als de 

ikielne' producten). Oak de verkopers kregen van Golt
ex provisie over alle door hen 

verkochte producten (zowel de 'grate' els de skielnel p
roducten). Goltex keerde de provisie 

van zowel R&S als de verkopers In een lump sum bedrag aan R&5 uit. R&S keerde de 

provisie dan weer uit aan de afzonderlijke verkapers, 
na aftrek van de provisie wear R&5 

recht op had. 

1.33 Als gazegd zijn de ITC-dagtochten venal 17 juli 2009
 gestaakt; R&S stelt dat zij de 

samenwerkIng met Goltex heeft opgezegd vanwege (voortdu
rende) onenighedan over de 

inhoud van de uitnodigingen en omdat Goltex de leatste
 twee jaar Re veal) druk op de 

verkopers ultoefende om meer to verkopen. R&S heeft In jull
 2009 dan ook de contracten 

tussen R&S en de door hear bemlddelde verkopers bealndigd
 door middel van een 

'Authebungsvertrag'. 

1.34 De basis voor de dlensten van R&S aan Goltex Iijkt gelegen in e
en handelsovereenkomst  

(Handelsvartretungsvertrag) tussen een rechtsvoorganger van Goltex, WEVA GmbH, en
 

Handelsvertretung GmbH. Mevrouw Is In 1995 gehuwd met 

de beer waarna Handelsvertretung GmbH door mevrouw 

Is omgezet In R&S Handelsvertretung GmbH. Er Is noo
it een afzonderlijk, 

schrlftelijk contract gesloten tussen R&S en Goltex; h
et oorspronkelijke 

Handelsvertretungsvertrag Is kennelljk stlIzwijgend voortgezet door deze beide
 partijen. 

Voomemen boe teoplegging 

1.35 Op 26 april 2010 heeft de Consumentenautoriteit een bo
eterapport opgemaakt en aan R&S 

gestuurd. Het boeterapport ziet op de gedragingen van R&S,
 ITC (Goltex), en Pro Actief 

Plus, het bedrijf van dat zlj hebben opgezet In WI 2009, vlak voor 

het moment waarop Naar handelspraktljken per 17 jull 2009 heeft gestaakt. De
 

onderzoeksperiode ten aanzien van R&S ziet op de perlode w
aarbinnen de 

Consumentenautoriteit ITC-dagtochten heeft bijgewoond, to
 weten van 20 april 2009 tot en 

met 1 Jul' 2009. 

1.36 R&S heeft op 20 mel 2010 hear zlenswljze gegeven op het boete
rapport van 26 april 2010. 

Die zlenswljze Is per post ontvangen op 3 juni 2010. 

1.37 R&S heeft op 25 oktober 2010 tljdens een hooalttIng hoa
r zlenswljze gegeven over de 

vermoedelljke overtmclIngen die in het boeterapport zljn vermeld. 

1.38 Vervolgens heeft de Consumentenautoritelt blj beslult van 7
 awl! 2011 (het "bestreden 

besluit") aan R&S drle boetes opgelegd met een totaal bed
rag van E 180.000,-, wegens 

overtreding van artikei 8.8 van de Wet handhavIng consurn
entenbescherming ("whe), Jo.  

artikel 6:193c, lid 1, aanhef en onder b, artIkei 6:193h, Ild 1, en ar
tIkel 6:193d, Jo. 6:193e, 

aanhef en cinder c en e, van het Burgertijk Wetboek ("E.W"). 

AlMrs Sena, r Acmes Cam/tote Catturnentensubriteit Unlike het travair team beault met tenmat CNN/519/31 
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1.39 Tegen dat beslult heeft R&5 bezwaar gemaakt 
bij brief van 18 mel 2011, aangevuld bij 

brief van 28 juni 2011. 

1.40 Al) brief van 24 augustus 2011 heeft de C
ommissle REIS uitgenodigd haar bezwaarschrift op 

5 oktober 2011 mondeling toe te lichten en Is zlj geweze
n op het recht om tot 25 

september 2011 nadere stukken In te dienen. Bij brief
 van 24 augustus 2011 heeft de  

CommIssie gewezen op het recht om tot 25 sept
ember 2011 een nadere schriftelijke 

toellchting op het bestreden beslult te geven. 

1.41 Bij brief van 23 september 2011 heeft de Consument
enautoriteit de Commissie en de 

gemachtigde van R&5 een schriftelijke reactie op het
 bestreden beslult gestuurd. 

1.42 Op 5 oktober 2011 heeft de CommIssie een hoorzltting gehoud
en waarbij R&S hear 

bezwaren en de Consumentenautoriteit het bestreden 
beslult heeft taegelicht. Van de 

hoorzitting van 5 oktober 2011 is een varsiag ge
maakt dat hij brleven van 31 oktober 2011 

aan R&S en de Consumentenautoriteit is toegezonden 
en geacht wordt deal ult te maken 

van dit advies. 

2 Standpunt R&S 

2.1 R&5 heeft bezwaren aangevoerd die hierna genumme
rd 1-4 samengevat warden 

weergegeven. 

1 . R&S wordt ten onrech te verantwoordelijk gehouden voor de feitelijke organisa tie en 

uitvoering van de ITC-dagtochten en veer de aldaar gebezigde verkooptechnieken. Die 

verantwoorclelijkheid baseert de Consumentenautoriteit ten onrechte op de lessen tiele 

die zij aan R&S taedicht. R&S kan Met als runclioneel dader warden aangem.erkt, gelet op 

hear beperlde rol, en de overheersende roi van Goiter (berwaarschrift pp. 1-3) 

2.2 R&S heeft aangevoerd dat niet z1j, maar Goltex de or
ganisatie van de dagtochten 

verzorgde. Goltex bepaaide de verkooplocaties e
n contracteerde daarmee, contracteerde 

voor de busrels, steide tie verkaopfrequentIe en
 locatles vast, bepaaide de 

aangeboden producten, en spoorde tie verkopers
 aan om hogere omzetten te behalen. R&5 

stelt dat haar rol was beperkt tot het werven van
 de verkopers voor de ITC-dagtochten; 

daarvoor ontving zlj provide. R&S stelt dat voor 
zover zlj al een rol speelde in de 

aansturing van de verkopers, dat enkel geschled
de door het doorgeven van het 

commentaar dat Goltex over de (arnzetten van d
e) verkopers had; dat geschledde dan in 

het kader van de werving van de verkopers. Voor
ts stelt R&5 dat zij geen toezichthoudende 

rol had tijdens de verkoopdemonstraties, en
 dat 21j daar ook niet bij aanwezig was (pagina 

1-2 bezwaarschrift). 

2.3 Volgens MS Is het bestreden beslult In dat opzIcht gebaseerd
 op een (link aantal onjuiste 

feiten en aannames. Met name wIjst R&S naar de onjuiste
 aannames over de rol van MS 

in de randnummers 12, 18, 31-32, 39, en 112 (vo
or zover in dat randnummer Ban R&S 

een graters rol wordt toegetlicht dan het Isemidd
elen en contracteren van verkopers) (p. 2 

bezwaarschrift). 

Achim Bezwear Adria Cammhsh Consimeher
kautaritelt tent het tiers sat law baluit met kenmeh CAMS/529M t 
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2.4 Daarnaast meent R&S dat de Consumentenauto
riteit in randnummer 11.5 ten onrechte R&S 

als functioned dader (van de fysleke overtredIngen van
 de verkopers) aanmerkt, nu de rol 

van R&S hi) dat fysleke handelen van de verkoper zeer
 beperkt was, en de rol van Goltex 

overheeriend. R&S meent dat zlj "geen enkele invioed
' ken ultaefenen op de handelwijze 

van Goltex, zodat de handelswijze van de verkopers "
niet tevens In de invioedsreer van 

R&S lagen". R&S meent dat zij "gelet op hear 
bemiddelende rol geen enkele Invioed kon 

uttoefenen op de verkopers", zeker "nu R&S pas achteraf me
t dergelljke uftlatingen via 

betreffende onderzoeken werden geconfronteerd". R&
S verklaart dat Goltex oak zelf (bij 

monde van directeur) heeft gesteld dat Goltex besllste of een verkoper nog 

!anger ward Ingezet voor verkoopdemonstratles, en dat Goltex dat
 baseerde op een 

cantractuele verhouding met de verkoper (p. 2-4 bezwaerschrift). 

2 . Subsldialr is de boete near het oordeel van R&S onevenradig hoog, ge/at op de zeer 

baperkte rat van R&S, zeker in verhouding tot de veel gratere ml van Goltex. Ook had -

gelet op die beperkte ml en het felt da t sprake is van een twee.mansbedrijf - gekozen 

nectan warden voor een waarschuwing of een las t onder dwengsom (bezwaarschri ft p. 4-

6) 

2.5 RES stelt dat de gecanstateerde overtredIngen "dermate gering"
 zijn dat die In geen 

verhouding staan tot de aanzienlljke boetes, zeker ge
let op de zeer beperkte rol van R&S In 

verhouding tot de rol van Goltex en de boete die Goitex heef
t gekregen. 

2.6 lilt de pariementaire geschiedenis volgt volgens R&S dat d
e Consumentenautoriteit in deze 

zaak te voortvarend is opgetreden; zij had R&S moeten
 waarschuwen, dan wel can last 

onder dwangsom moeten opleggen. Daarblj had de
 Consumentenautariteit moeten 

betrekken dat (I) Goltex een veel grotere rol had, (ii) andere
 organisatoren van busrelsjes 

met verkoopdemonstratles niet zip aangesproken (wItlekeur
), (ill) ondernemers nog 

onvoldaende hewust zijn van de bevoegdheden van de Consumen
tenautoriteit (als nieuwe 

toezichthouder). Een boete Is daarom volgens R&$ niet gere
chtvaardigd, dan wel de boete 

had sterk moeten warden gematigd. 

3. Ook subsidialr; hoewel R&S geen verantwoordelitheld draagt voor de 

verkooppraktijken, benadrukt zlj dat Cr geen sprake Is geweest van oneerl jke of agressieve 

handelspraktijken (bezwaarschrift p. 4 -5). 

2.7 R&S stelt dat er geen sprake Is geweest van agressieve handelspraktijken. De
 uitingen van 

verkopers waarop de Consumentenautaritelt de agresslvitelt van de hande
lspraktijk 

baseert, moeten In de Piste context geplaatst warden. Bovendlen is agressivitelt een 

kwestie van belaying. Zij Mist er op dat diverse deelnemers verschIllende
 keren meegingen 

met de ITC-dagtochten, zodat een agressieve verkooppraktljk niet 
waarschljnlijk is. En zij 

verwijst naar een rapportage van Eurlp, waarin wordt geconciudeerd dat 
negatleve 

ultlatingen van enkelen in een groep door de slechte sfeer die deardoor on
tstaat, tot 

slechte verkoopresultaten leiden. De verkopers hadden er daarom 
belang blj itch niet 

agresslef op te stellen. 

&Mee alaWnt Advles Cernmatle Canstarenteneuterfteit ter:ate het teener tegen be
skit :net kenmerk C.41•529/91 
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2.8 Ook stelt R&S dat de Consumentenautoritelt er ten onrechte
 van uitgaat dat ouderen 

"bljzonder vatbaar zouden zijn voor de gehanteerde hand
eispraktijk of de aangeboden 

producten". Daartoe venvijst R&S near een overgelegde 
publicatie van Active 

Development, waarin wordt geconcludeerd dat ouderen 
ervaren en kritische consumenten 

zijn. 

2.9 Daarnaast stelt R&S dat de verwijten ten aanzien van het sl
echts beperkt beschikbaar zijn 

van de producten niet verschillen "van de aankoop in ee
n winkel met beperkte voorraad 

danwel op de markt". In die situaties hoeft geenszins va
n misleiding sprake te zijn. R&5 

benadrukt daarbij dat zij geen enkele Invtoed op het prij
sbeleid en het voorraadbeheer van 

Goltex had, zodat de verwijten ten aanzien van de prljes
telling en de beschiltbaarheld hear 

Met kunnen warden aangerekend. 

2.10 Voorts is volgens R&5 feitelijk onjuist dat de verkooplocatles o
p een afgelegen iocatie 

iagen: In Utrecht aan de yacht en in Hank in het Dorp
 beyond zich een restaurant In het 

dorp. Voor zover R&S bekend warden de zalen niet afgesloten
 (op slot), near werden 

gewoon de deuren dichtgedaan; deelnemers hebben noo
It eangegeven zich opgesloten te 

voelen. Oak de uitinoen over de positleve effecten van p
roducten waarvan "weilicht 

wetenschappeiljk niet [Is] aangetoond" dat die bestaan,
 komt veel in de cosmetica•branche 

voor, evenals blj hameopathische praducten. 

4. R&S meent da t de Consumen tenautoriteit in s trifd heeft gehandeld m et he t verbod van 

voorIngenomenheld (artikel 2:4 Awb) bry hear beboeting van R&S 

2.11 R&S stelt dat de Consumentenautoritelt na de hoorzitting ne
ar aanleiding van het 

boeterapport ten onrechte heeft vastgehouden aan de v
ergaande rol van R&S bij de ITC-

dagtochten. Zij meent dat de Consumentenautoritelt nie
t wilde terugkomen van hear 

stellingname ten aanzien van de rol van R&S omdat zij - simpei gezegd - nu eenmaal een 

boete wllde opleggan. Daarrnee heeft de Consumentenau
toriteit in strijd gehandeld met het 

verbod op wliiekeur (artikel 2:4 Awb). 

3 Standpunt Consumentenautoriteit 

3.1 In reactie op het bezwaarschrift heeft de Consumentenauto
ritelt zich op het standpunt 

gesteld dat de bezwaren van R&S ongegrond zijn. De Consume
ntenautoriteit heeft het 

volgende naar voren gebracht: 

Ad 1 Verant,voordelljkheld en functIonee! daderschap R&S ( othy!. 28-41 schrIftellIke 

ulteenzettIng) 

3.2 De Consumentenautoritelt stelt dat zIJ voor de organlsatle van de
 ITC-dagtochten en voor 

de verkooptechnleken de julste rechtspersoon heeft beboet. D
aartoe stelt de 

Consumentenautoriteit dat er tussen R&S en Goltex een Hand
efsvertretungsvertrag gold -

door stilzwijgende voortzetUng ervan van near
 R&S en van ITC naar 

Goltex. Die overeenkomst bepaalde under meer dat "De
r Handeisvertreter hat fur den 

Untemehmer Geschaften zu vermittein," En voorts kon R&S ze
lf leigenverantwortlich zu 

Myles Dewier Advice Cernnesile Consitmentenautertlelt ter
zake het herwaar tepee tralult met keenest CAJN6/519/2) 
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semen Lasten Angestelite bzw. Untervertreter beauftragen". De
 Consumentenautoriteit 

stelt dot RES op basis van het Handelvertretungsvertrag een 'essentiele rot' speelde by de 

organlsatle en uitvoering van de verkoopdemanstratles (randnummer 112 bestr
eden 

besluit). 

3.3 Nu R&S handeIde 'ten behoove van' Goltex ten eanzien van de ve
rkoopdemanstraties, is 

R&S volgens de Consumentenautoriteit als handelaar en derhalve els norma
dressaat van 

de gecanstateerde overtredingen aan to merken. 

3.4 Voorts stelt de Consumentenautoriteit dot de rysleke overtredingen van de ve
rkopers aan 

R&S kunnen warden toegarekend, nu R&S die verkopers had gay/on/en 
en met hen een 

contractude relatie had, op basis waarvan de verkopers door R
&S In stoat zijn gesteld om 

de producten van Goltex to verkopen ttJdens de verkoopdemanstraties.
 Dat GaItex In de 

praktlJk de verkopers aanstuurde In hun feltelftke werlaaamheden, doet
 tiler volgens de 

Consumentenautoriteit niet aan af, nu R&S ook zeif contractueel in staat was de
 verkopers 

aan de sturen. Volgens de Consumentenautoriteit had R&S het in haa
r macht "am to 

bepalen op welke locaties en data de verkopers werkzaam kanden zijn [
... en] of zij hear 

contractuele relatie met de verkopers Wide voortzetten" (zie r
andnummer 119 bestreden 

besluit). Daarom lag het verkoopproces volgens de Consumentenautorit
eit binnen de  

machtssfeer van R&S, zodat R&S is tekortgeschoten In hetgeen
 redelftkerwfts van haar 

mocht warden verviacht am de geconstateerde overtredingen van de Who en 
de Wet OHP 

to voorkomen. Immers, gesteld noch gebleken is dat R&S near
 aanleiding van klachten 

heeft Ingegrepen. Hlerrnee heeft zij de gang van zaken tijdens de verk
aapdemonstraties  

aanvaard" (randnummer 120 bestreden besluit). Hlerult vloeit volgens 
de 

Consumentenautoritelt het functIoneel daderschap van R&S voort. 

Ad 2. Hoogte boete; ander handhavIngsInstrument (mdnrs, 43-48 schrittelijke 

ulteenzetting) 

3.5 Ten aanzlen van de evenredlgheld van de hoogte van de boete me
rkt de 

Cansumentenautoritelt op dat die — ook in vergelijklng met andere
 zaken waarin boetes 

zijn opgelegd vanwege aneedftke handelspraktiken — niet onevenredlg
 hoag Is. 

3.6 Ook Is de boete volgens de Consumentenautoritelt niet onevenredlg hoog In relatle
 tat de 

baetes die aan Goltex zijn opgelegd. Dearth] whet de Consumentenautor
itelt op de eigen 

verantwoordelljkheId van R&S, los van die van Goltex. 

3.7 De card en emst van de overtredingen (dile oneerlijke, waaronder eon agressieve  

handelspraktljk, waarblj bovendlen de relatief kwetsbare groep van 55+-ers is betrokke
n), 

Is voor de Consumentenautoritelt aanleldIng geweest boetes op to leggen, en N
et een last 

ander dwangsom of een waarschuwIng to geven. De door R&S aangehaalde pa
dementaire 

geschiedenls van de Whc Is niet relevant, nu het aangehaalde citaat ziet op het
 alwikkelen 

van massaschades, en nlet op het opIeggen van bestuursrechtelftke sa
nctles. 

Ad 3. Oneergike c.q. agressteve handelspraktijk (radars. 6-27 schriftelijke ulteenzetting) 

Advise Demur AdvIes Commisnte Consumentenautertelt terake MI bean e: Inns bes/ult met 
kenmerk CAMS/529/81 
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3.6 De Consumentenautoritelt stelt dat de handelspraktijken (verkooptechnieken) wel degelijk 

oneeriljk en egress's!. w a ren . Het felt dat deelnemers meerdere malen deeinemen, 

betekent niet dat de handelspraktijk nlet oneedIjk zou zijn en ontslaat R&S niet van hear 

verplichtIngen om onder meer de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wet 01-1P) na te !even. 

Wat betreft de context van de ultingen van de verkopers, stelt de Consumentenautoritelt  

dat tilt de opgemaakte verslagen van de bljgewoonde ITC-degtochten voldoende kan 

warden afgeleld wet da werkwljze van de verkopers was. De context van de 

handelspraktljk en de uitlatingen van verkopers is op basis hiervan goad vast te stellen. 

Daarbij geven verschlllende verkiaringen van deelnemers Indent In de context van de 

handelspraktljk. Daarblj merkt de Consumentenautoritelt op dat oak ervaring van de 

deelnemers - en niet enkel de bedoeling van de verkoper - van belang is voor beoordeling 

van de handelspraktijk. 

3.9 De Consumentenautariteit stelt voorts dat niet het voorraadbeheer relevant is voor de 

overtreding betreffende de onjuiste mededelingen over de beschikbaarheid van het 

product, maar he t verkeerde beeld dat de consument wordt voorgehouden over de 

voorraad, met het oogmerk de consument te bewegen het product ter plekke aan te 

schaffen. De Consumentenautoritelt acht de stelling dat een dergelljke techniek oak in 

winkels en op markten zou warden gebrulkt onvoldoende onderbouwd. Daarnaast is daze 

technlek niet vergelijkbaar met winkels en markten, nu de verkoopdemonstratles langdurig 

zijn, zodat de consument zich dear niet (gemakkelljk) can kan onttrekken en de 

beinvloeding sterker Is. 

3.10 Daarnaast merkt de Consumentenautoritelt op dat het belang van de doelgroep (55+-ers) 

er In Is gelegen dat daze groep "meer dan gemiddeld gevoellg" Is voor argumenten over 

hun gezondheld, "amdat in het algemeen hun vitalltelt afnemende Is en hun gezondheld 

kwetsbaarder wordt". Daarblj wordt dan het ulthoudingsvermogen van de oudere 

deelnemers op de proef gesteid door de langdurige verkoopdemonstraties, zodat de 

vergelljklng met redameboodschappen over cosmetics en homeopathlsche middelen niet 

opgaat. 

Ad 4. Vooringenomenheid (hoorzltting) 

3.11 De Consumentenautoritelt stelt dat - ook gelet op een mogelijk feitelijk geringere rol van 

R&S - zij terecht heeft geconstateerd dot R&S de geconstateerde avertredIngen heeft 

begaan; zij heeft zorgvuldlg gehandeld en er is geen sprake geweest van 

vooringenomenheld. 

4 Toepasselijka regelgeving 

4.1 Op 1 jull 2009 zljn de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2009, 264) en de 

Aanpassingswet Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2009, 265) In werking 

getreden. Door de betrokken wetgeving Is de Whc met Ingang van die dag gewiJzigd. De 

onderzochte handelspraktljk Is (rulm) voor 1 jull 2009 aangevangen en nadien voortgezet 

Echter, R&S heeft pas op 26 april 2010 vemomen - door middel van het boeterapport - dat 

de Consumentenautoritelt voornemens was om handhavend op te treden jegens hear. 

Angles ElerwaarAdelet CommLisle Coniumernnauenntrit terzake het thernaer tegen beelineme Icenmerk CA/103/529/111 
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Gelet op de overgangsbepallngen blj de Vierde tranche van de A
wb en op de ultspraak van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Read van State ("ABRS") van
 1 jUnl 2011 (nr. 

201007178/1/H1, UN: 8Q6826), geldt in dat geval het recht zoals dat gold na
 

InwerkIngtredIng van de Vierde tranche van de Awb, voor zover dat
 mocht afwljken van het 

voordlen geldende recht. 

4.2 De Consumentenautoriteit Is op grond van artlkel 2.2 jo. bijlage b van de Wh
c belast met 

ander weer de bestuursrechtelijke handhaving van artlkel 8.8 Wh
c. 

4.3 Artlkel 8,8 Whc fuldt els volgt: 

"Een handelaar neemt de bepallngen van ?lidding 3A van TItel 3 van Back 6
 van het Eurgerljk 

Wetback In acht." 

4.4 Artlkel 6:193c BW luldt - voor zover hler relevant - als volgt: 

"1. Een handelspraktljk Is mIsleidend Indian Infarmatle wordt verstrek
t die feitelljk onjuist Is of die 

de gemIddelde consument mIsleint or kan mIslelden, al den Mat door de
 algemene presentatie van 

de Informatle, zoals ten aanzlen van: 

a. U..] 
b. de voomaamste kenrnerken van het product, zoals beschlkbaarheld, 

voordelen, 

ultvoerIng, samenstellIng, accessolres, klantenservIce en klac
htenbehendellng, procede en datum 

van febdcage of venichting, levering, geschlktheid voor het gebrulk, gebrulksmage
lijkhaden, 

hoeveelheld, specIfIcatie, geografische of commerdele oorsprong, van h
et gebrulk te verwachten 

resultaten, of de resultaten en wezenlIjke kenmerken van op het produc
t verrIchte tests of 

controles. 

(-1" 

4.5 Artikel 6:193d BW luldt als volgt: 

"1. Een handdsprakdjk Is bovendlen mIsleldend Indian er sprake is van een misleidende omissie
. 

2. Een mIsleldende omissie Is ledere handelspraktilk wearbIj essentlele Informatle
 welke de 

gemlddelde consument nodlg heat om een geinformeerd besluit over een
 transactie te nemen, 

wordt weggelaten, waardoor de gemlddelde consument een heslult over can over
eenkomst neemt 

of ken nemen, dat hlJ anders niet had genomen, 

3. Van een mIsleldende omissie Is eveneens spraka Indian essentlele informatie
 als bedoeld In trl 2 

verborgen wardt gehouden of op onduldelljka, onbegriJpenjke, dubbeldnnIge
 wljze dan wel leat 

verstrekt wordt, of het commerciele ocgmerk, Indian dlt nlet reeds duldelljk ult de
 context blijkt, 

niet bat blIjken, waarclow de gernIddelde consument een bestult over can overee
nkomst neemt of 

ken nemen, dat hi] enders nlet had genomen. 

4. Bij de beoordellng of essentiele Informal:1e Is weggelaten of verborgen Is gehou
den warden de 

feltellike context, de beperkIngen van het cammunIcademedlum alsoak de 
maatregelen die zljn 

genomen om de Infarmatle hangs andere wegen ter beschlkIdng van de consument
 te stegen, In 

eanmerIdng genomen." 

4.6 Artikel 6:193e BW luldt - voor zover hler relevant - als volgt: 

"In het geval van can uitnodlging tot eankoop Is de voigende Infommtle, vac; zover daze Met 

reeds ult de context Wild, essentleel als bedoeld In artikel 193d lid 2: 

C. de prlJs, Incluslef belastIngen, of, als het om een product gaat waarvan de prijs redelijker
wljs  

niet vooraf kan warden berekend, de manler waarop de prijs wordt berekend en, in voarkomend
 

geval, de extra vracht-, leverings- of portokosten of, Indian daze kosten redealkerwlis niet vooraf 

kunnen warden berekend, het felt dat daze extra kosten moeten warden beteald; 

[-.1" 

4.7 Artikel 6:193h BW luldt - veer zover hler relevant - als volgt: 

Mules Sezwiat Aerie' Gemmel, Censummterisetorealt trifle het terra tr Dien bethat met 'erica OVMS/
529/Bt 
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Een handelspraktljk Is In hear feltelijke context, al hear kenmerken en amstandigheden In  

aanmerking genamen, agressief Indian door Intimidatle, dwang, waaronder het gebrulk van 

lichamelijk geweld, of ongepaste beinvIoeding, de keuzewtheld of de vdjheld van handelen van 

de gerniddelde cartsument met betrekkIng tot het product eanzIenlijk wordt beperkt of ken warden 

beperkt waardoor de gemIddelde consument een beslult over een overeenkomst neemt of ken 

nemen, dat hij enders Wet had genornen. 

C
-"]"

 

4,B Op grond van artlite.I 2.9 Whc Is de Consumentautorltelt bevoegd om een last onder 

dwangsom of een bestuurluke boete op te leggen els zij van oordeel Is dat een overtreding 

heat plaatsgevonden. Artikel 2,15 Mc bepaalt dat can bestuurlijke boete ten hoogste het 

bedrag van de vgfde categoric geldboete, bedoeld In artlkel 23 van het Wetback van  

Strafrecht bedraagt, tent/III overtreding van artIkel 8.8 beboet ken warden met een boete 

van ten hoogste € 450 DOD, 

4.9 Artikel 5:1 Awb luldt als volgt: 

"1. In daze wet wordt verstaan ander overtreding: can gedrag:ng die In strljd Is met het bepaelde 

bij of kra chtens enig wettelljk vocuschrift. 

2. Onder ovenrc-der wardt verstean: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 

3. OvertredIngen kunnen warden begaan door natuudijke personen en rechtspersonen. Mike! 51, 

tweede en derde Ild, van het V/etiooek van Strafrecht Is van overeenkomstige toepassing." 

4.10 Artlkel 51 Wetboek van Strafrecht Iuldt — voor zover relevant — els volgt: 

"1.Strafbare fatten kunnen warden begaan door natuurInke personen en rechtspersonen. 

2.Indlen een strafbaar fel t wordt begaan dear een rechtspersaon, ken de strafvervolging warden 

Ingesteld en kunnen de In de wet voorzlene straften en maatregelen, Indian zij dearvoor In 

eanmerkIng komen, warden uftgesproken: 

1°. tegen die rechtsperscon, dan wet 

2°. tegen hen Ole tot het felt apdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feltaIijke !Sing 

hebben gegeven aen de verboden gedraglng, dan we! 

3°. tegen de under 1° en 2° genoemden tezamen." 

5 OverwegIngen Commlssle 

Ten aanzlen van de ontyankellikheid van R&S 

5.1 Net bezWaarschrift Is tiJdIg ontvangen en voldoet oak overlgens aen alle vereisten voor 

ontvankelljkheld. 

Ad .1 - Verantwoordelljkheld R&S veer de arganIsade van de ITC-dagtochten en year de 

aldaar gehezigde vedeoptechnleken 

5,2 Ten aanzlen van de bezwaren van R&5 dat zlj ten onrechte verantwoordeIijk wordt 

gehouden voar de geconstateerde avertredIngen, ovenveegt de Commissie als volgt. 

5.3 De handelspraktijk die door de Consumentenautorltelt Is beoordeeld, betreft het 

organIseren en ultvoeren van dagtochten per bus waarblj verkoopdemonstratles warden 

gehouden veer een graep, veelal oudere (55+), deelnemers. 

5.4 R&S wordt door de ConsumentenautorItelt ten aanzlen van deze handelspraktijk kart 

gezegd een drietal overtredlngen verweten, te weten mIsleIdIng omtrent de  

trans Went Met [tramline [razumentemettorent trine net betwaar tom Innen me kenmerk [ftrall/529/31 
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beschlkbearheld van can product, misleldend niet of laat noemen van de prijs van het 

product, en ongepaste bernyloeding c.q. agressieve handelspraktijk. 

5.5 Op grand van artlkel 8.8 Whc geldt dat een ihandelaar de bepalingen van AfdelIng 3A van 

Titel 3 van Boek 6 BW In acht client te nemen. Daaronder vallen de hler relevante 

bepalingen van het SW: 6:193c, Ild 1, aanhef en onder b, 6:193d, 6:193d, aanhef en onder 

c en e, en 6:193h, lid 1,13W. De normadressaat van daze bepallngen Is aldus de 

ihandeleart, die In artlkel 8.1, lid 2, onder b, Whc wordt gedefinieerd els "natuurlijk persoon 

of rechGpersoon die handelt In de ultoefening van een beroep of bedrljf of degene die ten 

behoeve van hem handelt". Artikel 6:193a, lid 1, aanhef en onder b, 6W kent dezelfde 

deflnitle van handelaar. R&5 kan dan oak - handelend ten behoeve van zichzelf danwal 

handelend ten behoeve van Goltex - warden aangemerkt els normadressaat van de 

desbetreffende bepalingen van het BW. 

5.6 Voorhis bepaalt artikel 1.1, aanhef en onder j, Whc dat onder iovertreder wordt verstaan 

"degene die een overtreding pleegt of medepleegt". Gezien de card van de hler venveten 

overtredingen betreft het dus In de eerste pleats de verkopers die tijdens de 

verkoopdemonstraties de fysieke, feitelljke handelingen hebban gepleegd, mike door de 

Consumentenautorkelt als overtreding van genaemde bepalingen van het SW warden 

gekwalificeerd. 

5.7 Op basis van het lizerdread-arrest van de Hoge Read (23 februarl 1954, 1`43 1954, nr. 378) 

hoeft het daderschap in strafrechtelljke zln echter niet beperkt te blljven tot de persoon die 

de fysieke handelingen verrlcht die een strafbaar fait opleveren, maar kan tevens de 

zogenaamde functIonele dader als zodanlg warden aangemerkt. Om als functioneel dader 

to warden aangemerkt, Is vereist dat de fysleke handelingen van het delict In de_ 

machtssfeer van de functioneel dader liggen (bljvoorbeeld door bedriffsmatige 

ondergeschlktheld), en dat de functIoneel dader de fysleke handelingen van het dellct 

aanvaardt of In het algeme.en aanvaardt, waarblj van het laatste In begInsel at sprake Is 

Indian de functIonele dader tekortgeschoten Is In hetgeen redelljkerwljze van hem mocht 

warden venvacht om de wederrechtelijke gedragingen te voorkomen. 

5.8 be leer van het functioneel daderschap geldt volgens de wetgever oak In het bestuursrecht 

indien sprake Is van strafoare feiten.6 Ook In de jurlsprudentie van de ABRS is dit als 

ultgangspunt aangenomen, zodat oak degene (de persoon of rechtspersoon) die 

maatschappelijk gezien verantwoordelljk is voor de fysleke gedraging als OVartreder kan 

warden aangewezen! 

5.9 RBS wordt door de Consumentenautorkelt verantvvaordelijk gehouden voor de verweten 

handelspraktljken, nu zij In de woorden van de Consumentenautoritelt een 'cruciale rof 

heeft gespeeld blj de desbetreffende handelspraktijken random de ITC-dagtochten. Volgens 

R&S was haar rol echter beperkt tot het bernIddelen van de verkopers voor de dagtochten, 

waarblj R&S geen Invloed kan ultoefenen op de fysieke gedragingen van de verkopers 

5 Zie memode van tnelichtIng hi) de Invoering van de Vierde tranche Awb, Kamerstukken II, 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 78. 

7 be de In de memorle van toelichting (Karnerptukken II, 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 79) aangehaaide pnisprudentle van de 

ABR.5: A8R5 3 Jun 2002, AB 2002, 311; Iti 2002, 243; Ann 17 Jull 2002, AB 2003, 78. Zle voor een recenter voarbeetd AFIRv5 

15 oktober 2008, nr, 20070345, AB Kart 2008, 441. 

Advles Berman Advles Cnennissie Consumentenatendlen terakt het banns teem beckon met known CAMWS29/81 



OPENBAAR
 is 

tijdens de verkoopdemonstraUes; die Invload ken alleen door de verkopers zelf
 en door 

Goltex warden ultgeoefend. 

5.10 De Commissie overweegt hierover als voigt. Om te beginnen moet aan R&5 warden 

toegegeven dat de Consumentenautoriteit an R&S - zo iijkt - een gr
otere feitelijke rol 

heeft toegedicht dan zij feltelijk had bij de ITC-dagtochten. In het bestreden be
sluit is de 

Consumentenautoriteiter bljvoorbeeld van ult gegaan dat R&S de
 verkooptocaties 'regelde' 

(randnummer 18), de producten blj Goltex bestelde (randnummer 18), de klac
hten over 

verkopers behandeide en met de door haar bemlddelde verkopers bes
prak (schriftelljke 

uiteenzetting, randnummer 39). R&S heeft dew feltellThe punten gemotiveerd
 bestreden 

tijdens de zlenswijze•fase en in bezwaar. 

5.11 Daarbij meant de Commissie dat de Consumentenautoriteit ten
 onrechte nalaat te 

motiveren waarom naar haar cordeel de rechtsrelatle tussen RES en 
Goltex volledig 

gebaseerd ken warden op het Handelsvertretungsvertrag dat Is gesioten tussen mevr. 

en WEVA, In de tijd dat mevr. ais verkoper optrad voor V/EVA 

(randnurnmer 111 van het bestreden besluit). Weliswaar weerspreekt R&S nie
t dat de 

rechtsrelatle tussen haar en Goltex made wordt beheerst door het 

Handels vertretungsvertrag, maar RES geeft aan dat dat contract op bepaaide punten 

achterhaald Is door de feltelljke situatle, en daarop niet Is aangepast.
 Gelet op de gerulme 

Old die Is verstreken tussen het sluiten van het Handelsvertretungsvertrag en de situatle In 

de onderzoelcsperiode In 2009, tenvijI het bovendien om andere rechtspersone
n goat, ligt 

het op de weg van de Consumentenautoriteit om nader to motiveren In hoever
re de 

rechtsrelatle tussen RES en Goltex was terug to voeren op dat op schrift geste
lde 

Handelsvertretungsvertrag. Het enkele felt dot dat de enige schriftelljke avereenkomst is 

die voorhanden was, is daartoe war het corded van de Commissie
 onvoidoende. 

5.12 Echter, near het oordeel van de Commissie kunnen deze mogelijke feltelij
ke onjuistheden 

waarop de Consumentenautoriteit het bestreden besluit mede heeft gebaseerd
, Met leiden 

tot de conclude dat RES niet ais overtreder zou kunnen worden aangemerkt. lilt het 

dossier komt naar het oordeel van de Commissie een duldelljk en ove
rtuigend beeld naar 

voren van een geheel van handeispraktljken (de ITC-dagtochten) dat
 in een zeker 

samenwerkingsverband Is ultgeoefend; In de ultvoering ervan warden de posities v
an 

Goltex, R&S en de zelfstandlg handelende verkopers in zekere mate uitgewlsseld en in 

verloop van tljd gewlizIgd, kennelijk zonder dat dear formele aispraken over zijn gemaa
kt. 

5.13 De Commissie Is van cordeel dat geen andere conclusie mogelijk Is dan dat de ro
l van RES 

uit mevr bestand den het enkele werven c.q. bemiddelen van de verkopers. Er werden do
or 

RES immers under andere cantecten onderhouden met de partycentra (zo valgt onder 

moor ult de verklarIngen van verkopers en van de partycentra zelf). Oat dit (als 

handelsagent) op naam van Goltex gebeurde, doet hler feitelijk niet aan af. Voorts acht de 

Commissie het In casu van belong dat Goltex de betalingen van de provisie voor de 

verkopers niet rechtstreeks aan de verkopers deed, mar aan REES, die daarmee 

verantwoordelljk was voor de flnanciele afhandelIng van de provisie van de verkopers. 
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5.14 Tevens - en dat punt acht de Commissie van belang veer de heaordeling van de 

Uzerdraad-criteria en het functioneel daderschap van R&S - had R&5 op basis van de 

overeankomsten van opdracht met hear verkopers de jurldische mogelijkheld om in te 

grijpen In het verkoopproces en de verkooptechnleken d i e tijdens de verkoapdemanstraties 

werden gehanteerd door de verkopers. 

5.15 De omstandigheid dat Goltex in de praktijk bepaalde welke verkoper werd ingezet voor 

wake verkoopdemanstratle, betekent Immers niet dat R&5 niet zeif had kunnen besluiten 

can meer actieve ml In te nemen in dlt prates. Dat volgt under meer ult het contract dat 

R&S met hear verkopers had, op basis waarvan de verkopers verplicht waren R&S te 

informeren over de gang van zaken op de verkoopdemonstratles. Dat dat In de praktijk 

magelijk niet (altljd) gebeurde, en dat Goltex kennelijk veel Invlaed heeft ultgeoefend op 

de verkopers en de gehanteerde verkooptechnieken, betekent niet dat RES niet een 

juridische verantwoordelijkheld had en had moeten nemen - met bijbehorende 

contractuele bevoegdheden - ten eanzien van de verkooptechnieken van de verkopers. 

5.16 Daarblj wijst de Commissie er op dat R&S In den Immers handelde ten behoeve van (de 

handelspraktijk van) Goltex, Da normadressaat van de desbetreffende vermeende 

avertredingen Is de Ihandelaad, die In de Whc en In het BW Is omschreven als de 

snatuurlIjke persoon of rechtspersoon die handelt In de ultoefening van een beroep of 

bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt' . Dus voor zover ft&S steit dat zIj enkel 

praktische zaken nu regeien voor Goltex, terwiji Goltex de formele contractspartij is (van 

de consumenten en van de partycentra), Is dat voor de vraag of RES als overtreder kan 

warden aangemerkt juridisch niet relevant. Dat is door d e Consumentenautoriteit In het 

bestreden beslult terecht aangegeven (randnummer 114). 

5.17 Het had near het oordeel van de Commissie den oak op de wag van R&S gelegen om bij 

hear verkopers actiever te infarrneren near de gang van zaken tijdens de 

verkoopdemonstratles, dan wel zelf te komen Inspecteren of de gang van zaken tijdens de  

verkoopdemonstratles volgens de wettelijke regels vediep. Dat Goltex op haar beurt 

mogellikenvils de verkopers juist poogde aan te zetten tot het reallseren van hogere 

verkoopcijfers, en daartoe rechtstreeks de verkopers aansprak en instructies gaf, duet aan 

deze verantwoordelijkheld van R&S niet al. Door na te laten zich actiever met de 

handelspraktijk van de verkopers te hemaelen, is R&S near het oordeel van de Commissie 

tekortgeschoten is In hetgeen redeiijkerwijze van hear mocht warden verwacht om de 

wederrechtelijke gedragingen van de verkopers te voorkomen, terwiji het - gelet op de 

contractuele relatie met de verkopers - wel In de macht van RES lag om terzake op te 

treden . 

5.18 R&S kan derhalve als functioned! dader warden gezien. Naar het oordeel van de Commissie 

is de Consumentenautoriteit dan oak op juiste gronden tot de conclusie gekomen dat RES 

als overtreder van de desbetreffende bepalingen van de Whc en de Wet OHP kan warden 

aangemerkt. 

5.19 De Commissie concludeert ten aanzlen van den bezwaargrond dat ziJ de 

Consumentenautoriteit adviseert de bezwaren van R&S op dit punt ongegrond te verklaren 
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en het bestreden besiult op het punt van de feitelijke gang van zaken van de 

handelspraktijk en de juridIsche basis daarvoor nader te motiveren en zo nodlg nader te 

anderzoeken aan hand van feltelijk materiaal. 

Ad 2 - Hoogte beets; ander handhavIngsinstrum.ent (mdnrs. 43-48 schrifteigke 

uiteenzetting) 

5.20 Ten aanzlen van het bezwaar R&S dat ten onrechte een boats, en geen last under 

dwangsom of waarschuwIng is opgelegd, overweegt de Commissle ais volgt. Indian de 

Consumentenautoritelt een overtreding van de Wet OHP en de Whc constateert, biedt de 

Whc hear een rulme discretionaire bevoegdheid om gebruik te maken van de hear ter 

beschikking steande handhavingsmIddelen. Naar het oordeel van de Commissie heeft de 

Consumentenautoritelt in dit gavel in radelljkheld kunnen oordelen dat het opleggen van 

een boete opportuun was. De door R&S genoemde omstandigheden (met name die 

genoemd under randnummer 2.6 hierboven) maken aithans niet dat het opieggen van een 

borate onevenredig Is. 

5.21 Ten aanzlen van de hoogte van de baste oordeelt de Commissie els volgt. R&S stelt dat de 

geconstateerde overbtdingen zeer gering zijn, zodat die niet In verhouding staan tot de 

aanzlenlijke boetes, zeker gelet op de zeer beperkte rol van R&S In verhouding tot de rol 

van Goltex en de boete die Goltex heeft gekregen. De Consumentenautoriteit stair 

daarentegen dat de acrd en ernst van de geconstateerde overtredingen (dde oneerlIjke, 

waaronder den agressleve handelspraktljk, waarblj bovendien de relatlef kwetsbare groep 

van 55+-ers is betrokken), ertoe heeft geleld dat een hoge boete evenredig is geacht. 

5.22 De Commissle merkt op dat aan PAC ken warden toegegeven dat hat voor R&S enigszIns 

wrang Is dat enkel zij, en nlet - tevens - Goltex en/of de afzondedijke verkopers zijn 

aangesproken op de vermeende wederrechtelljke gedragingen tijdens de 

verkoopdemonstraties, met name gelet op de ultwIsselbaarheld van daze afzonderlijke 

pasties, en Goltex' kennelijke feltelike Invloed op en funnels verantwoordelijkheid voor de 

gang van zaken tijdens de verkoapdemonstraties. Het komt de Commissie namelljk voor 

dat het geheel van de in het bestreden besluit verweten handelingen - die bij elkaar 

genomen de overtredIngen opleveren - els het resultaat van de bewuste samenwerking 

van de betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen warden gezien waarvoor 

oak, maar niet uitslultend, R&S verantwoordelljkheld draagt. De Commissie adviseert 

daarom het bezwaar gegrond te verklaren valor zover het is gericht tegen de hoogte van de 

opgelegde boetes. De Commissie geeft de Consumentenautoriteit in overweging om, gelet 

op deze omstandigheden, de opgelegde boete voor overtreding van artikel 8,8 Whc, jo, 

artikel 6:193c, lid 1, aanhef en ander b, BW te matigen van € 10.000 near C 5.000, en om 

de boete voor overtreding van artikel 8.8 Whc, jo. artikel 6:193h, eerste lid, SW te matigen 

van 150.000 near E 100.000. De Consumentenautoriteit ging naar het oordeel van de 

Commissle bij de hoogte van de boete van C 150.000 immers uit van een verdeling van de 

verantwoordelljkheld voor de bebaete handelspraktijken die naar het oordeel van de 

Commissle verhaudingsgewljs van een te grate verantwaordelljkheld van R&S uitging en 

een verhoudingsgewijs te kleine verantwoordelpheld van Goltex en/of de arzanderlIjke 
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verkopers. Een matIging van de hoogte van de boete zoals hiervoor ovenvogen ligt near 

het corded van de Commissie clan oak In de rede. 

5.23 DE Commissie adviseert de Consumentenautoriteit het bezwaar op dit punt gegrond te 

verkiaren en het bestreden besluit op dit punt aan te passen. 

Ad 3. Gneedijke of agressleve handelsprekHfren 

5.24 Ten aanzlen van de vaststelling door de Consumentennutorlteit dat sprake zou zljn geweest 

van oneerlijke en agressleve handelspraktijken, overweegt de Commissle als volgt. 

5.25 Ten aanzien van de algemene factoren die de Consumentenautoritelt in overweging heeft 

genomen bij de beoordellno of de handelspraktijk oneerlIjk c.q. agresslef was, meant de 

CornmIssie dat deze factoren door de Consumentenautoriteit afdoende aannemelijk zijn 

gemaakt en dat afdoende Is gemotiveerd waarom het rele.vante factoren betreffen. 

5.26 Zo Is het felt dat de handelspraktijk zich richtte op voornamelijk oudere deelnemers 

voldoende aannemelijk gemaakt, en Is ook door R&S nlet weersproken. Weliswaar heeft 

R&5 in zekere mate gemotiveerd betoogd dat oudere consumenten in het algemeen niet 

meer beInvloedbaar zijn dan andere consumenten, maar de Consumentenautoriteit heeft 

de factor leeftljd in dlt geval relevant geacht omdat de handelspraktijk er ult bestaat om 

(ook) gezondheidsproducten aan te bieden aan oudere mensen. Naar het oordeel van de 

Commissle heeft de Consumenteneutoritelt dit terecht relevant geacht met de motivering 

dat (i) het gaat cm Iangdurige verkoopdemonstratles waaraan de deelnemers zich nlet 

gemakkelijk kunnen onttrekken, terwljl (II) ouderen meer dan gemiddeld gevoelig zijn year 

argumenten over hun gezondheld, omdat In het algemeen hun vltalltelt afnemende Is en 

hun gezondheid kwetsbaarder wordt. De vergelljklng met aanprijzingen van 

gezondheidsproducten In reclames en in wlnkeis en de op markt, gaat dan ook volgens de. 

Commissle niet op. Dat is door de Consumentenautodtelt afdoende gemotiveerd. 

Feltelijk onjuiste informatie over beschlkbaarbelci van een product 

5.27 Ten aanzlen van de geconstateerde overtreding van artlkel 8.8 Who jo. artikel 6:193c, 

eerste lid, aanhef en onder b, overweegt de Commissle dat near hear oordeel 

afdoende Is komen vast te staan dat deze overtreding is begaan. 

5.28 881.5 heeft ook niet weersproken dat verkopers de producten aanprezen net de mededellng 

dat er nag slechts enkele exemplaren beschlkbaar waren. De stalling van 1465 dat zlj niet 

verantwoordelljk was voor hat voorraadbeheer is voor het canstateren van deze 

overtreding niet relevant. De mededellngen van de verkopers over de beschikbaarheld van 

de producten was immers geen gevoig van (slecht) voorraadbeheer, maar was 

onmlskenbaar een verkooptechniek om de consument te bewegen snel een keuze te 

maken, omdat enders de kans voorblj zou zijn om het product nag aan te schaffen. Daarbij 

heeft Consumentenautoriteit near het oordeel van de Commissie terecht betrokken dat de 

verkoopdemonstraties tang duurden, en dat zij — telkens eenmalig — werden gehouden op 

veelal afgelegen locatles, zodat er ook daadwerkelljk geen andere kans zou zljn cm het 
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product an te schaffen. De VergelUking die Rei.5 in dat verband maakt met de markt en 

met lair-wls, gaat fend& mank. 

Agressie. ve handelspraktilk: ongepaste bein vloeding 

5.29 Ten aanzien van de geconstateerde ovartreding van artikel 8.13 Whc Ia. artikel 6:193h, 

eerste lid, BW, ovenveegt de Commissie dat naar Naar oardeel afdoende is komen vast te 

staan dat daze overtredlng Is began. 

5.30 De verscheidene omstandlgheden die de Consumentenautoritelt aandraagt urn de 

angepaste beinvloeding te mativeren, zkin naar het oordeel van de Commissie afdoende 

komen vest to staan, en er is afdoende gemotiveerd waaram daze amstandigheden 

relevant zijn voor de beoardelIng van daze overtreding. Zo haft de Consumentenautaritelt  

de volgende factoren bU daze overtradIng betrokken: de veelal afgelegen verkooplocatles, 

de langdurige verkoopdemortstraties, tie daelgroep van ouderen met can relatier korter 

uithaudingsvermogen year dergellike langdurige clemonstraties, de aanprijzing van 

gezondheidsproducten waarbij expliciet op de gezondheld van de oudere deelnemers werd 

Ingespeeld, de omstandigheid dat (vaak) feltelljk onjuiste Informatie over de heilzarne 

werking van de producten ward gegeven, de omstandigheid dat kritische vragen van 

deelnemers niet werden beantwaard, de omstandIgheld dat expliciet op het schuldgevoel 

van deelnemers ward Ingespeeld als zij fiats aanschaften ('voor wat, hoort wet'), de 

omstandigheid dat deelnemers zerf hebben aangeg even dat de sfeer soms agressief en 

Intlmiderend was 

5.31 De stalling van RE:5 dat de gear goad was, dat deelnemers nooit klaagden en zelf 

regeimatig meegingen, kunnen naar het =dee; van de Commissie fiat weerieggen dat de 

gevoerde handeipraktijk agressief was en er sprake was van ongepaste beinvloeding. Het is 

juist de gehele door de Cansumentenautoritelt ultgebreid gthchetste context van de 

handelspraktijk (zie de omstandlgheden in het voorgaande randnummer) die maakt dat 

daze handelspraktIjk in juridische zin agressief was. Naar het Gorda( van de Commissie 

betekent het Felt dat deelnemers =gen,* meermalen met de dagtochten meegingen, zaker 

niet dat handelspraktijk waaraan zit warden blootgesteld om die reden niet agressief zou 

kunnen zljn; tussen die beide aspecten bestaat naar het °ordeal van de Commissle geen 

noodzakelljk causal verband. Ongepaste beinvicieding ken Immers oak bestaan in het 

ultagenen van pressle op een subdele wljze the het vermogen van de gemiddelde 

consument om een geinformeerd besluit te nemen, aanzlenlijk beperkL Bij intimIdatle, 

dwang en lichamelljk geweld zou men zich kunnen voorstellen dat de gemiddelde 

consument die daar an Is biootgesteld, zich voortean zal proberen te onttrekken aan 

dergeliike praktiJken - hoewel oak dat geenszlns noodzakelljk behoeft te ziJn. Bij subtieler 

vormen van agressieve ongepaste beinvloeding is het al dan niet terugkerend deeinemen 

an de betreffende praktljk als zodanig des te minder doorsiaggevend. 

5.32 Ook de verwljzing door RES naar de rapportege van Eurip kan an dit oordeel nlet afdoen, 

Het felt dat het In algemeen beter Is voor de verkoopcijfers als er geen negatieve 

uitiatingen warden gedaan, zegt immars nlets over de vraag of in het geval van de ITC-

dagtochten dergelljke 'negatieve uitiatingens zUn gedaan. 
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Weglaten van essentIBIe lawman (de pr/Js) 

5 .33 Ten aanzien van de geconstateerde overt-Sing van artikel 8.13 Whc jo. artikel 6:193d, jo. 

artlkel 6:193e Barthel en onder c, BV/, overweegt de Comrnissie dat naar hear °ordeal 

afdoende Is komen vast to staan dat daze overtreding Is begaan. 

5.34 De CommIssle constatoert dat R65 nlet heeft weeaproken dat verkopers de producten 

aanprezen zonder de prijs to noemen, dan wet door of to tellen van een hoop naar een laag 

bedrag, of door een gemiddelde pdjs to noemen, of door to stellen dat als de deelnemers 

een bepaald bedrag per maand konden mIssen, ze het product zeker moesten kopen. De 

stalling van R&5 dat zlj niet verantwoordelljk was voor het prijsbeleid is voor het 

constateren van daze overtredIng rdet relevant, De mededellngen van de verkopers over de 

prijs van de producten was immers geen gevotg van prIjsbeleld, maar was eon 

verkooptechnlek om consumenten to bewegen het product to kopen voordat zlj wisten wet 

de pits was. Daarblj haft Consumentenautoritelt naar het corded van de Commissie 

terecht betrokken dat de verkoopdernonstratles tang duurden. 

5.35 De Commissie concludeert ten aanzien van daze bezwaargrond dot zij de 

Consumentenautoriteit adviseert de bezwaren van fl55 op dit punt ongegrond to verklaren. 

Ad 4. Vcoringenomenherd 

5.35 Ten aanzien van het bezwaar van REi5 dot de Consumentenautorlteit zou hebben 

gehandeld in strijd het verbod van vooringenomenheld (artiket 2:4 Awb), oordeelt de 

Commissie als votgt. bats zij hierboven heeft geoordeeld, meent de Commissie weliswaar 

dat de Consumentenautoritelt ten onrechte van een grotere rot van R&5 Is ultgegaan dan 

hoar reitelijk ken warden toegedicht. Dit is editor naar het carded van de Commissie geen 

aanleiding om to oordelen dat de Consumentenautoritelt In strijd met artiket 2:4 Awb 

gehandeld zou hebben. Noch het dossier noch de door FIBS genoemde argumenten en 

Felten geven aanleiding om to oordelen dot van aoringenomenheid sprake zou zijn. De 

omstandigheld dat de Consumentenautoriteit bepaatde vragen titans tie hoordttIng (near 

aanleiding van ha boeterapport) meerdere keren gesteld zou hebben, getuigt naar het 

larded van de Commissie nlet van vooringenomenheld maar van het streven om op 

zorgvuldige wijze de relevante rotten vast to station. 

5.37 De Commissie condudeert ten aanzien van daze bezwaargrond dat zij de 

Consumentenautoritelt adviseert de bezwaren van RiS op dit punt onagrond to verklaren. 

6 Conclusle 

6.1 Op grand van het bovensteande adviseert de CommIsste het bezwaarschrtft van R&S van 

1B mei 2011, aangevuld tdj brief van 2B junl 2011, tegen het beslult van de 

Consumentenautoritelt van 7 aprit 2011, 

• gegrond to verklaren voor zover dit bezwaarschrift is gericht tegen: 

- de hoogte van de opgelegde boetes your aver de Commissie hierboven heeft 

geoordeeld dat die onevenredlg hoog Is  

• voor het avenge ongegrond to verklaren. 
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6.2 Het advies is aldus vastgesteld to Dan Haag op 9 december 2011, door de Bezwaar Advles 

Commtaste van de Consumentenautoritelt, bestaande ult prof. mr. W.H. van Boom 

(voorzitter), Prof. mr. E.H. HandlUs (extern Ild), en mr. dr. MN Schaub (extern Ild). 

Namens de Commissie, 

de voorzftter, 

rof . mr. W.H. van Boom 

vtaiirtA 
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