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Besluit van de Consumentenautoriteit op de bezwaren van R&S Handelsvertretung 

GmbH tegen het besluit van de Consumentenautoriteit van 7 april 2011, met 

kenmerk CA/NB/529/81. 

 

1.  Verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 7 april 2011, met kenmerk CA/NB/529/81 (hierna ook: het 

bestreden besluit) heeft de Consumentenautoriteit vastgesteld dat R&S 

Handelsvertretung GmbH overtredingen heeft begaan van: 

1) artikel 8.8 Wet handhaving consumentenbescherming (hierna: Whc) jo.  

artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, Burgerlijk Wetboek  

(hierna: BW);  

2) artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193h, eerste lid, BW; en 

3) artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193d jo. artikel 6:193e, aanhef en onder c,  

 BW.  

 

De Consumentenautoriteit heeft deze overtredingen toegerekend aan R&S 

Handelsvertretung GmbH en voor deze overtredingen een boete opgelegd 

van in totaal EUR 180.000,-.  

 

2. Bij brief van 18 mei 2011 heeft R&S Handelsvertretung GmbH (hierna: R&S) 

bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit. Bij brief van 1 juni 2011 heeft 

de Consumentenautoriteit de ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd en 

een termijn gesteld van zes weken voor indiening van de gronden van 

bezwaar. De gronden van bezwaar zijn ingediend bij brief van 28 juni 2011.  

 

3. Overeenkomstig het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften 

Consumentenautoriteit van 8 november 20071 heeft de 

Consumentenautoriteit het bezwaar tegen het bestreden besluit voor advies 

voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit 

(hierna: de Adviescommissie). 

 

4. Bij brief van 24 augustus 2011 heeft de Adviescommissie R&S en de 

Consumentenautoriteit uitgenodigd voor een hoorzitting op 5 oktober 2011. 

Tijdens deze hoorzitting heeft R&S haar bezwaren en de 

Consumentenautoriteit het bestreden besluit toegelicht. Van deze hoorzitting 

                                                
1 Stcrt. 2007, nr. 224/10. 
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is een verslag2 opgemaakt dat bij brief van 31 oktober 2011 aan R&S en de 

Consumentenautoriteit is toegestuurd. 

 

5. Op 9 december 2011 heeft de Adviescommissie haar advies (hierna: het 

Advies) vastgesteld en aan de Consumentenautoriteit uitgebracht. Het 

Advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 

6. Voor een weergave van de handelspraktijk, de bezwaren van R&S, de 

standpunten van de Consumentenautoriteit en de toepasselijke wetgeving 

wordt verwezen naar de randnummers 1.7 tot en met 4.10 van het Advies. 

 

2.  Het Advies van de Adviescommissie 

 

7. Het Advies van de Adviescommissie luidt als volgt: 

“Op grond van het bovenstaande adviseert de Commissie het bezwaarschrift 

van R&S van 18 mei 2011, aangevuld bij brief van 28 juni 2011, tegen het 

besluit van de Consumentenautoriteit van 7 april 2011, 

� gegrond te verklaren voor zover dit bezwaarschrift is gericht tegen:  
− de hoogte van de opgelegde boetes voor zover de Commissie 

hierboven heeft geoordeeld dat die onevenredig hoog is; 

� voor het overige ongegrond te verklaren.” 
 

8. De Consumentenautoriteit neemt het Advies over voor zover daarbij is 

geadviseerd om het bezwaar van R&S gericht tegen de hoogte van de 

opgelegde boetes gegrond te verklaren.3 De Consumentenautoriteit verwijst, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:49 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) voor de motivering van de gegrondverklaring 

van dit bezwaar naar het Advies, in het bijzonder randnummers 5.21 tot en 

met 5.23 daarvan, en naar haar eigen aanvullende motivering in paragraaf 4 

van onderhavig besluit. 

 

9. Tevens neemt de Consumentenautoriteit het Advies over voor zover daarbij 

is geadviseerd om de overige bezwaren van R&S, die betrekking hebben op 

de verantwoordelijkheid van R&S, de vastgestelde oneerlijke 

handelspraktijken en de vermeende vooringenomenheid van de 

Consumentenautoriteit, ongegrond te verklaren. De Consumentenautoriteit 

verwijst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:49 Awb voor de 

motivering van de ongegrondverklaring van deze bezwaren naar het Advies, 

in het bijzonder randnummers 5.2-5.19 en 5.24-5.37 daarvan.  

 

10. Daarnaast adviseert de Adviescommissie de Consumentenautoriteit een 

nadere motivering te geven op het punt van de feitelijke gang van zaken van 

de handelspraktijk en de juridische basis daarvoor.4 De 

Consumentenautoriteit geeft gevolg aan dit advies. Paragraaf 3 van 

onderhavig besluit bevat deze nadere motivering.   

 

 

                                                
2 Dossierstuk CA/NB/692/22.  
3 Zie randnrs. 5.20-5.23 van het Advies. 
4 Zie randnr. 5.19 van het Advies. 
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3. Nadere motivering van de Consumentenautoriteit met betrekking tot 

de feitelijke gang van zaken van de handelspraktijk 

 

11. In haar bezwaarschrift voert R&S aan dat zij in het bestreden besluit ten 
onrechte verantwoordelijk wordt gehouden voor de geconstateerde 

overtredingen. R&S stelt dat haar rol bij de ITC-dagtochten beperkt was tot 

het bemiddelen van de verkopers voor de verkoopdemonstraties.  

 

12. De Adviescommissie is tot de conclusie gekomen dat de rol van R&S meer 

omvatte dan louter het bemiddelen van verkopers.5 Zij is van oordeel dat de 

Consumentenautoriteit op juiste gronden heeft geconcludeerd dat R&S als 

overtreder van de desbetreffende bepalingen van de Whc en de Wet 

oneerlijke handelspraktijken kan worden aangemerkt. Daarom adviseert zij 

de Consumentenautoriteit de bezwaren van R&S tegen het oordeel dat zij 

verantwoordelijk is voor de in het bestreden besluit vastgestelde 

overtredingen, ongegrond te verklaren.  

 

13. Wel adviseert de Adviescommissie de Consumentenautoriteit het bestreden 

besluit op het punt van de feitelijke gang van zaken van de handelspraktijk 

en de juridische basis daarvoor nader te motiveren, en zo nodig nader te 

onderzoeken aan de hand van feitelijk materiaal.  

 

14. Naar het oordeel van de Consumentenautoriteit is de rol die R&S heeft 

vervuld in de organisatie en uitvoering van ITC verkoopdemonstraties in 

Nederland niet beperkt tot het bemiddelen van verkopers ten behoeve van 

de verkoopdemonstraties. Ter verduidelijking van en in aanvulling op de in 

het bestreden besluit gegeven motivering ten aanzien van de toerekening 

van de vastgestelde overtredingen aan R&S (paragraaf 8.3 van het 

bestreden besluit), geeft de Consumentenautoriteit de volgende nadere 

motivering met betrekking tot de feitelijke gang van zaken van de 

handelspraktijk en de juridische basis daarvoor. 

 

De juridische basis 

15. De juridische basis van de werkzaamheden die R&S in het kader van de ITC-

verkoopdemonstraties verrichtte in de onderzochte periode, is het  

‘Handelsvertretervertrag’ (handelsvertegenwoordigingsovereenkomst) dat in 

1988 is gesloten tussen WEVA GmbH, rechtsvoorganger van Goltex 

Vertriebs, en [Y1] thans [Y2].6 [Y2] verrichtte vanaf 1995 haar 

werkzaamheden ten behoeve van Goltex Vertriebs vanuit de vennootschap 

R&S. Dit is een tweemansbedrijf dat zij samen met haar echtgenoot [X]7 

voert. 8 De genoemde ‘Handelsvertretervertrag’ is stilzwijgend voortgezet 

tussen Goltex Vertriebs en R&S.9 Deze overeenkomst ziet op de ten behoeve 

van Goltex Vertriebs te verrichten werkzaamheden. Zowel R&S als Goltex 

Vertriebs hebben bevestigd dat deze overeenkomst ook in de onderzochte 

periode (nog steeds) de juridische basis vormde voor de werkzaamheden die 

                                                
5 Zie voor de beoordeling randnrs. 5.13 t/m 5.18 van het Advies. 
6 CA/NB/387/88, met bijlage. In het Advies wordt deze overeenkomst (abusievelijk) 

aangeduid met ‘Handelsvertretungsvertrag’.  
7 In randnr. 1.34 van het Advies staat abusievelijk vermeld: [W]. 
8 [Y2] is directeur van R&S. Zie CA/NB/387/88 en CA/NB/529/63, pp. 26-28. 
9 CA/NB/529/63, verslag van hoorzitting op 25 oktober 2010,  p. 27. 
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R&S als vertegenwoordiger van Goltex Vertriebs verrichtte.10 Wel was 

volgens R&S deze overeenkomst op onderdelen achterhaald door de feitelijke 

situatie in de onderzochte periode. In de eindperiode van de samenwerking 

tussen R&S en Goltex Vertriebs lag, aldus R&S, het accent in haar 

werkzaamheden meer op de bemiddeling van verkopers, dan op de 

verkoop.11 

 

16. De Consumentenautoriteit merkt op dat, anders dan in het Advies is 

vermeld, zij zich niet op het standpunt heeft gesteld dat de rechtsverhouding 

tussen Goltex Vertriebs en R&S volledig is gebaseerd op het genoemde 

‘Handelsvertretervertrag’. 12 De Consumentenautoriteit heeft in het bestreden 

besluit geconstateerd dat het Handelsvertretervertrag het contractuele kader 

vormde waarbinnen R&S haar werkzaamheden verrrichtte.13  

 

Feitelijke gang van zaken 

17. Op grond van de activiteiten die R&S in de praktijk verrichtte in het kader 
van de ITC-verkoopdemonstraties, is de Consumentenautoriteit, zoals eerder 

opgemerkt, van oordeel dat de bijdrage die R&S leverde aan de organisatie 

van de verkoopdemonstraties, aanmerkelijk meer omvatte dan het 

bemiddelen van verkopers. Dit blijkt uit de volgende feiten en 

omstandigheden. 

 

Regelen van de verkooplocaties 

18. In het bestreden besluit is vastgesteld dat R&S ten behoeve van de verkoop 
van producten van Goltex Vertriebs de verkooplocaties – dit waren de 

horecagelegenheden waar de verkoopdemonstraties plaatsvonden - 

arrangeerde. Zij legde en onderhield de contacten met deze verkooplocaties. 

Dit heeft de Consumentenautoriteit geconcludeerd op basis van, onder meer, 

het gesprek dat toezichthouders van de Consumentenautoriteit in september 

200914 voerde met [X] en [Y2] van R&S, uit verklaringen van medewerkers 

van de horecagelegenheden en uit verklaringen van verkopers.  

 

19. Medewerkers van twee horecagelegenheden hebben verklaard dat [X] hun 
contact met ITC was. Een medewerker van een derde horecagelegenheid 

heeft verklaard dat [Y2] destijds het eerste contact voor de samenwerking 

met Goltex Vertriebs heeft gelegd en contactpersoon was. 15 

 

20. Uit de verklaringen die zijn afgelegd door verkopers volgt eenzelfde beeld. 
Een verkoper heeft – gevraagd naar de afspraken met de 

                                                
10 CA/NB/529/63, verslag van hoorzitting op 25 oktober 2010, pp. 11-14 en 27. 
11 CA/NB/529/63, verslag van hoorzitting op 25 oktober 2010, pp. 14 en 28. 
12 Randnr. 5.11 van het Advies. 
13 Dossierstuk CA/NB/529/81, randnr. 111. 
14 Dossierstuk CA/NB/387/34, p. 1. 
15 Dossierstuk CA/NB/387/42, gespreksverslag p. 1, <horecagelegenheid 1>, medewerker 

verklaart contact te hebben gezocht met [X]; hij heeft met niemand anders dan [X] contact 

gehad; [X] was tevens verkoper op deze locatie. Dossierstuk CA/NB/387/57 (te bezien i.c.m. 

dossierstuk CA/NB/387/50), [horecagelegenheid 2], gespreksverslag p. 3; contacten liepen 

via [X]. Dossierstuk CA/NB/387/69 (te bezien i.c.m. dossierstuk CA/NB/387/68), 

gespreksverslag p. 2, [horecagelegenheid 3]; [Y2] heeft contact gezocht met het oog op 

samenwerking; alleen [Y2] was bekend als zijnde van ITC. 
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horecagelegenheden – gezegd dat die ‘met [X] en ITC werden geregeld’.16 

Door een andere verkoper is – gevraagd naar zijn rol bij de overeenkomst 

tussen het partycentrum en ITC – verklaard dat ‘[X] dat toch wel meestal 

regelde’.17 Een derde verkoper heeft eveneens verklaard dat ‘de afspraken 

met de zaal via [X] ging’.18 

 

21. Deze gang van zaken is niet weerlegd door R&S. Wel heeft R&S zich op het 

standpunt gesteld dat de firma Goltex contractspartij was voor de 

verkooplocaties. Tijdens de hoorzitting van 25 oktober 2010 heeft Goltex 

Vertriebs dit bevestigd.19 Het feit dat de firma Goltex de contractspartij was, 

staat er evenwel niet aan in de weg dat Goltex Vertriebs in de contacten met 

de verkooplocaties werd vertegenwoordigd door R&S, in haar rol van 

handelsvertegenwoordiger van Goltex Vertriebs. 

 

Instructies van R&S aan de verkopers 

22. De verkopers ontvingen aanvankelijk instructies rechtstreeks van R&S. 
Verkopers hebben hierover uitspraken gedaan met de strekking dat R&S (of: 

[X] en [Y2]) de baas was (waren), maar dat Goltex Vertriebs op haar beurt 

de baas was van R&S (of: ‘uiteindelijk’ de baas was). Voor zover er sprake 

was van instructies aan de verkopers afkomstig van Goltex, speelde R&S ook 

een rol richting de verkopers. Zo heeft een verkoper die sinds 2000 ITC 

verkoopdemonstraties verzorgde, verklaard dat R&S schriftelijke instructies 

afkomstig van Goltex ten behoeve van de verkopers vanuit het Duits naar 

het Nederlands vertaalde. Dergelijke instructies gingen, aldus die verkoper, 

over zaken als de te behalen omzet maar ook over feitelijke aspecten van de 

verkoop (de duur van de verkoop en wat er mocht worden weggegeven).20 

Later – met name toen Goltex Vertriebs niet meer tevreden was over de 

verkoopresultaten van R&S (hetgeen is gesteld door Goltex Vertriebs) – 

placht Goltex Vertriebs ook buiten R&S om contact te zoeken met de 

verkopers om hen te instrueren.  

 

Behandeling van klachten over verkopers 

23. Klachten van consumenten over verkopers werden bij Goltex Vertriebs 

gemeld. Goltex Vertriebs stuurde de klachten door naar R&S die ze besprak 

met de verkopers.21 

 

                                                
16 Dossierstuk CA/NB/387/64, bijlage gespreksverslag (CA/NB/387/62), p. 21 (te bezien 

i.c.m. dossierstuk CA/NB/387/45). 
17 Dossierstuk CA/NB/387/55, bijlage gespreksverslag (CA/NB/387/47), p. 10 (te bezien 

i.c.m. CA/NB/387/49). 
18 Dossierstuk CA/NB/387/70, bijlage gespreksverslag (CA/NB/387/65), p. 17 (te bezien 

i.c.m. dossierstuk CA/NB/387/53). 
19 Dossierstuk CA/NB/529/63, verslag hoorzitting van 25 oktober 2010, pp. 50 en 51: 

verklaard is dat Goltex Reisen in relatie tot de partycentra de contractspartij was. 
20 Verklaring van verkoper [B], dossierstuk CA/NB/387/64, p. 10.  
21 Dossierstuk CA/NB/387/64, bijlage gespreksverslag (CA/NB/387/62) pp. 8, 9 en 10 (te 

bezien i.c.m. dossierstuk CA/NB/387/45); dossierstuk 387/55, bijlage gespreksverslag 

(387/47) pp. 7, 8 en 9 (te bezien i.c.m. dossierstuk 387/49); dossierstuk 387/70, bijlage 

gespreksverslag (387/65), pp. 6 en 8 (te bezien i.c.m. dossierstuk 387/53); dossierstuk 

387/63, bijlage gespreksverslag (CA/NB/387/61), pp. 5, 10, 11, 12, 13 en 27 (te bezien 

i.c.m. dossierstuk CA/NB/387/52). 
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Formele relatie tot de verkopers 

24. R&S droeg niet louter verkopers aan, maar zij sloot met deze verkopers ook 

(individuele) ‘Handelsvertreterverträge’ af. Het eerder in dit besluit 

genoemde Handelsvertretervertrag tussen WEVA GmbH en [Y1], waarop de 

vertegenwoordiging door R&S was gebaseerd, voorzag in deze mogelijkheid 

tot het aanstellen van “Untervertreter”.22 Op grond van zijn (individuele) 

Handelsvertretervertrag moest de verkoper zich als eenmanszaak inschrijven 

in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De 

‘Handelsvertreterverträge’ hadden voor zover hier relevant dezelfde inhoud 

als het voornoemde ‘Handelsvertretervertrag’ tussen WEVA GmbH en [Y1].  

 

Financiële afwikkeling van de provisies 

25. R&S zorgde voor de financiële afwikkeling van de provisiebetalingen aan de 
verkopers. R&S ontving een totaalbedrag bestaande uit een 

bemiddelingsprovisie (voor haarzelf bestemd) en een verkoopprovisie (voor 

de verkopers en haarzelf bestemd) van Goltex. R&S betaalde het deel van de 

verkoopprovisie dat bestemd was voor de verkopers vervolgens aan de 

verkopers uit. Dit was alleen anders voor de zogenaamde kleine producten 

(veelal potjes crème); die werden door de verkopers voor eigen rekening en 

risico ingekocht bij Goltex Vertriebs. De opbrengst van deze kleine producten 

kwam rechtstreeks ten goede aan de verkopers zelf.23 Over deze verkoop 

betaalden de verkopers een provisie aan R&S. 

 

Bestellen van producten 

26. In het kader van de heroverweging in bezwaar is vastgesteld dat voor de 
bewering in het bestreden besluit (randnr. 18) dat R&S zorg droeg voor het 

bestellen van de producten in Duitsland onvoldoende steun is te vinden in 

het rapportdossier. Dit feit doet niet af aan de andere (hiervoor genoemde) 

elementen die de Consumentenautoriteit van belang acht bij het vaststellen 

van de verantwoordelijkheid van R&S voor de organisatie van de 

verkoopdemonstraties. 

 

Conclusie Consumentenautoriteit 

27. Gezien de hiervoor gegeven nadere motivering ten aanzien van de feitelijke 

gang van zaken van de handelspraktijk en de juridische basis daarvoor, 

inclusief de nadere onderbouwing aan de hand van stukken uit het 

rapportdossier (randnrs. 15 tot en met 25 van onderhavig besluit), acht de 

Consumentenautoriteit een nader feitenonderzoek, niet nodig.  

 

28. De Consumentenautoriteit meent dat zij door middel van de motivering in 

het bestreden besluit en de nadere motivering in onderhavig besluit, 

genoegzaam heeft onderbouwd dat R&S verantwoordelijk is voor de in het 

bestreden besluit vastgestelde oneerlijke handelspraktijken.  

 

                                                
22 Zie randnr. 15 van onderhavig besluit. 
23 Dossierstuk 387/64 met bijlage gespreksverslag (387/62) p. 3, 4 en 38, (te bezien i.c.m. 

dossierstuk 387/45); dossierstuk 387/55 met bijlage gespreksverslag (387/47) p. 12, (te 

bezien i.c.m. dossierstuk 387/49); dossierstuk 387/70 met bijlage gespreksverslag (387/65) 

p. 21, 25, (te bezien i.c.m. dossierstuk CA/NB/387/53); dossierstuk CA/NB/387/63 met 

bijlage gespreksverslag (CA/NB/387/61) pp. 11, 16, 21, 22, 23 (te bezien i.c.m. dossierstuk 

387/52). 
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4.  Gegrondverklaring van de bezwaren tegen de hoogte van de 

opgelegde boetes 

 

29. In randnummer 5.22 van het Advies wijst de Adviescommissie op de 

medeverantwoordelijkheid van Goltex en/of de afzonderlijke verkopers voor 

de in het bestreden besluit beboete oneerlijke handelspraktijken. De 

Adviescommissie overweegt “dat het geheel van de in het bestreden besluit 

verweten handelingen – die bij elkaar genomen de overtredingen opleveren 

– als het resultaat van de bewuste samenwerking van de betrokken 

rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen worden gezien waarvoor 

ook, maar niet uitsluitend, R&S verantwoordelijkheid draagt.” De 

Adviescommissie adviseert daarom het bezwaar van R&S tegen de hoogte 

van de boetes gegrond te verklaren. De Adviescommissie geeft de 

Consumentenautoriteit daarbij 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 onder b, BW te matigen van EUR 10.000 

naar EUR 5.000, en om de boete voor overtreding van artikel 8.8 Whc jo. 

artikel 6:193h, eerste lid, BW te matigen van EUR 150.000 naar EUR 

100.000.  

 

30. De Consumentenautoriteit volgt het Advies tot matiging van de opgelegde 

boetes voor de, in randnummer 29 van onderhavig besluit, genoemde 

overtredingen. De Consumentenautoriteit sluit zich aan bij de beoordeling 

van de Adviescommissie dat in het bestreden besluit bij het bepalen van de 

hoogte van de aan R&S op te leggen boete onvoldoende rekening is 

gehouden met de rol van Goltex Vertriebs bij de organisatie van de 

verkoopdemonstraties.  

 

31. Wat betreft het aandeel van de afzonderlijke verkopers in de beboete 

handelspraktijken, blijft de Consumentenautoriteit bij haar oordeel in het 

bestreden besluit dat de overtredingen die door de verkopers zijn begaan 

aan R&S als functioneel dader kunnen worden toegerekend.24 

 

32. In aanvulling op het advies tot matiging van de opgelegde boete, overweegt 

de Consumentenautoriteit het volgende. De overwegingen van de Commissie 

die ten grondslag liggen aan haar advies tot matiging van de boetes voor de 

twee, in randnummer 29 van onderhavig besluit, genoemde overtredingen, 

gelden naar het oordeel van de Consumentenautoriteit eveneens voor de 

opgelegde boete voor de derde overtreding die in het bestreden besluit is 

vastgesteld. Dit is de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193d jo. 

artikel 6:193e, aanhef en onder c, BW. De Consumentenautoriteit ziet 

daarom aanleiding ook de boete voor overtreding van artikel 8.8 Whc jo. 

artikel 6:193d jo. artikel 6:193e, aanhef en onder c, BW te matigen.  

 

33. Anders dan de Adviescommissie ten aanzien van de omvang van de matiging 

in overweging geeft, verlaagt de Consumentenautoriteit de boetes voor de 

drie vastgestelde overtredingen elk met een derde deel. 

 

                                                
24 Randnrs. 115-121 van het bestreden besluit. 



 
 

OPENBAAR 

 
 

  

Pagina 8 van 8 
 

Datum 

31 januari 2012 
 

Ons kenmerk 

CA/NB/692/32 

 

 

34. Op grond van het bovenstaande stelt de Consumentenautoriteit de 

opgelegde boetes opnieuw vast op een totaalbedrag van EUR 120.000,-. Dit 

bedrag is opgebouwd als volgt:  

1. EUR 6.667,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 

6:193c, eerste lid, aanhef en onder b, BW;  

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

6:193h, eerste lid, BW; en 

3. EUR 13.333,- voor de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 

6:193d jo. artikel 6:193e, aanhef en onder c, BW. 

 

B E S L U I T :   

 

De Consumentenautoriteit: 

− verklaart de bezwaren van R&S Handelsvertretung GmbH gegrond voor zover 

die zijn gericht tegen de hoogte van de opgelegde boete;  

− herroept haar besluit van 7 april 2011, met kenmerk CA/NB/529/81, ten 

aanzien van de hoogte van de aan R&S Handelsvertretung GmbH opgelegde 

boete van totaal EUR 180.000,- en verlaagt deze boete naar een bedrag van 

EUR 120.000,-; 

− verklaart de bezwaren voor het overige ongegrond.  

 

’s-Gravenhage, 31 januari 2012 

 

 

 

 

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

De Consumentenautoriteit 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes 

weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 

Rotterdam. Nadere informatie over de beroepsprocedure is te vinden op 

www.rechtspraak.nl. 


