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Bijdrage Bernadette van Buchem, Autoriteit Consument & Markt, ter 

gelegenheid van 60-jarig jubileum Consumentenbond, 25 april 2013 

 

Belangenbehartiging en  toezicht: hand in hand voor een sterke 

consument 

  

Allereerst: van harte gefeliciteerd met dit jubileum. 

  

60 jaar Consumentenbond, 60 jaar belangenbehartiging voor consumenten. 

Conform uw missie: 60 jaar werken aan eerlijke, rechtvaardige en veilige 

markten, waar consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht 

op hebben. 

 

En dat doet de Consumentenbond niet als een 60-jarige, die reikhalzend 

uitkijkt naar zijn pensioen, maar als 60-jarige vol energie, vol ideeën, vol 

ambities en vol initiatieven. 

 

Mij past hierbij bescheidenheid en dankbaarheid. 

 

Bescheidenheid omdat, in vergelijking met de 60 jaar waarop jullie kunt bogen, 

de Consumentenautoriteit kan bogen op 6 jaar toezicht en haar opvolger, de 

Autoriteit Consument & Markt ofwel ACM op iets meer dan 16 dagen. 

 

Dat is een groot verschil. Maar gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten. Ik ga 

daar straks verder op in. 

 

Dankbaarheid: het is namelijk de vraag of ik hier had gestaan als toezichthouder 

als de Consumentenbond zo’n 10 jaar geleden niet de rol had vervuld die ze 

daarbij heeft vervuld. De Consumentenbond is namelijk een belangrijke founding 

father van de Consumentenautoriteit. Ik kom hier nog op terug. 

 

In mijn bijdrage van vanmiddag wil ik graag drie thema’s met u doornemen:  

1. Hoe is de relatie tussen de Consumentenbond en de toezichthouder 

ontstaan en hoe heeft deze zich ontwikkeld? Waar liggen de verschillen en waar 

vinden wij elkaar?  

2. Oprichting ACM en wat gaat de consument daarvan merken? 

3. Toekomstige ontwikkelingen van het consumententoezicht in de Europese 

context. 

 

Relatie Consumentenbond – toezichthouder 

Graag blik ik even met u terug. 

 

Tien jaar geleden vierde de Consumentenbond haar vijftigjarig jubileum met een  
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congres met als thema “Van recht hebben naar recht krijgen”. Hiermee gaf 

de Consumentenbond destijds de aftrap voor een campagne die moest 

uitmonden in de oprichting van een toezichthouder voor consumenten. Zo’n 

toezichthouder vond men nodig om een vuist te kunnen maken tegen 

malafide bedrijven. 

 

Dit voornemen onderstreepte de Bond met de ‘Week van de waakhond”.  

 

Maar was zo’n toezichthouder echt nodig? Daarover waren de meningen 

verdeeld. Er woedde een fundamentele discussie over de vraag of een 

publieke toezichthouder in het Nederlandse bestel van private 

rechtsverhoudingen wel nodig was en paste. 

  

Het prachtige stelsel waaraan al die jaren was gebouwd met duidelijke 

consumentenregels, vastgelegd in het BW, met goed functionerende private 

initiatieven als tweezijdig overeengekomen algemene voorwaarden, een heel 

stelsel van geschillencommissies en de Reclame Code Commissie. En met 

de burgerlijke rechter als sluitstuk. Wat kon een toezichthouder daar nog aan 

toevoegen? 

 

Bovendien: de Nederlandse consument is toch zelfredzaam? Wordt hij niet teveel 

gepamperd? 

  

Van Europa moest er uiterlijk eind 2006 een toezichthouder voor 

consumentenrechten komen, in ieder geval voor de grensoverschrijdende 

inbreuken. De vraag werd daarmee actueel of deze toezichthouder ook voor 

nationale inbreuken op het consumentenrecht bevoegd zou worden. Waarom 

een verschil maken qua bescherming tussen grensoverschrijdende en nationale 

consumentenproblemen? Wordt de Europese consument dan niet beter 

beschermd dan de Nederlandse als die met inbreuken op consumentenregels te 

maken krijgt? 

 

Maar als zo’n toezichthouder er komt, wat zouden dan de 

handhavingsmogelijkheden moeten zijn? Moet de toezichthouder zélf kunnen 

handhaven? Moet dit gebeuren via bestuursrechtelijke handhaving of moet het 

toezicht verlopen via de rechter? 

  

De Consumentenbond is altijd voorstander geweest van een toezichthouder die 

zélf moet kunnen ingrijpen als dat nodig is. 

  

De Consumentenbond was daarmee de belangrijkste supporter van de komst 

van een publieke toezichthouder met tanden, gericht op het aanpakken van 

zowel grensoverschrijdende als nationale overtredingen. De Bond genereerde de 

nodige politieke en media-aandacht tijdens de discussies over de Wet  
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handhaving consumentenbescherming (Whc).  

 

Bij het Ministerie van Economische Zaken ging vervolgens het roer om: het 

belang van toezicht als aanvulling op het private fundament werd onderkend.  

Het Kabinet maakte medio 2004 het voornemen bekend tot de oprichting van 

een Consumentenautoriteit voor collectieve consumentenproblemen. De 

Consumentenautoriteit werd opgericht per 1 januari 2007. Vorig jaar vierden 

we ons eerste lustrum dat tevens ons laatste was. 

 

Daarmee ging een langgekoesterde wens van de Consumentenbond in 

vervulling. De consumentenwaakhond met tanden was een feit! Dank 

hiervoor! Voor mij betekende dit een leuke en uitdagende job!  

 

Een waakhond naast een belangenbehartiger, hoe gaat de samenwerking? 

 

Het feit dat er nu een waakhond bestond naast een belangenbehartiger was 

een nieuwe situatie. Voor beide partijen was het van groot belang dat die 

samenwerking goed vormgegeven zou worden. Het was ook even wennen: wie 

pakt nu welke rol en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar versterken en niet voor 

de voeten lopen?  

 

De Consumentenbond en de toezichthouder hebben elk een verschillende rol en 

verschillende bevoegdheden, maar we richten ons op hetzelfde doel: ervoor 

zorgen dat er snel een eind komt aan malafide praktijken, aan collectieve 

overtredingen van de wettelijke regels om verdere consumentenschade te 

voorkomen. 

  

Ook het informeren van consumenten over hun rechten, wat wij doen via ons 

loket ConsuWijzer, is iets wat we gemeenschappelijk hebben. Consumenten 

zelfredzaam maken, zorgen dat ze daadwerkelijk hun rechten uitoefenen: daar 

staan wij beide voor. 

  

Wat is dan het verschil? Deze vraag wordt mij ook vaak privé gesteld. 

De Consumentenbond is een belangenbehartiger voor consumenten. De 

Consumentenautoriteit was en de ACM is een onafhankelijk toezichthouder. Met 

wettelijke bevoegdheden en instrumenten. Een toezichthouder kan onderzoek 

doen, heeft daarvoor speciale opsporingsbevoegdheden. Een toezichthouder 

kan, nadat de overtreding is vastgesteld, een boete opleggen of een last onder 

dwangsom. 

  

We treden op tegen bedrijven die collectief de regels overtreden. Met onze 

bevoegdheden dwingen we af dat zij hun praktijk aanpassen. De toezichthouder 

fungeert hierbij als kop op het private fundament. 
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Uiteraard is het daarbij van groot belang dat de toezichthouder goed 

samenwerkt met het private fundament. Immers, daar waar de markt zijn 

eigen problemen oplost, hoeft de toezichthouder niet in actie te komen.  

 

Een mooi voorbeeld is de vorige week gestarte campagne van de 

Consumentenbond over prijsmisleiding en het aandachtsgebied op de 

agenda van ACM over de ondoorzichtige prijzen in de reisbranche. Dit heeft 

al geresulteerd in een  boete aan een vliegtuigmaatschappij voor misleidende 

prijzen. Maar u kunt dit jaar nog meer acties van ons verwachten.  

     

Soms gebeurt de samenwerking met de Consumentenbond dagelijks of ad 

hoc, maar vaak ook gestuctureerd. Zoals via  het maandelijks 

signaleringsoverleg, waarbij de actualiteit bij de belangrijkste 

consumentenproblemen centraal staat. Dat levert ons veel informatie op.  In 

internationale gremia kijkt men jaloers naar zo’n overleg en de mogelijkheden 

die dat biedt.  

 

Samenwerking gebeurt ook via het  Maatschappelijk Overleg dat in onze wet ligt 

verankerd. Hieraan nemen naast de Consumentenbond ook andere relevante 

partijen deel, zoals het Europees Consumenten Centrum, Het Juridisch Loket, 

MKB Nederland, Stichting De Ombudsman, de Stichting Geschillencommissies 

Consumentenzaken, de Stichting Reclame Code en VNO-NCW.  

 

Tijdens het Maatschappelijk Overleg praten we bijvoorbeeld over onze agenda: 

wat zijn de belangrijkste problemen waarmee de toezichthouder zich bezig moet 

houden? Ook wordt feedback gegeven op hoe de toezichthouder het nu eigenlijk 

doet. 

 

Wij waren dan ook blij met de conclusies uit de externe evaluatie in 2012 over 

het functioneren van de Consumentenautoriteit. Hieruit bleek dat de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de Consumentenautoriteit is versterkt 

door deze goede samenwerking. 

 

Oprichting ACM en wat betekent dit voor de consument? 

 

Graag ga ik over naar mijn tweede onderwerp voor vanmiddag: de oprichting van 

de Autoriteit Consument & Markt, kortweg ACM. Wat gaat de consument hiervan 

merken? 

 

Op de uitnodiging voor deze bijeenkomst stond ik nog aangekondigd als 

directeur Consumentenautoriteit. Kunnen we dit bestempelen als misleidend? 

Een oneerlijke praktijk wellicht? Want het klopt niet. Inmiddels vertegenwoordig ik 

hier de ACM. Maar de uitnodiging dateert van 27 maart jl. Toen was ik nog 

gewoon Consumentenautoriteit.  
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De Autoriteit Consument & Markt bestaat sinds 1 april en is een fusie van de 

Consumentenautoriteit, de NMa en OPTA.  

 

Wat gaat de consument nu merken van de ACM, van de fusie van de drie 

toezichthouders? 

 

Geen ingrijpende verandering op eerste oog. ConsuWijzer, ons belangrijkste 

contactkanaal met de consument, was al ons gezamenlijke loket. Naar onze 

overtuiging succesvol, want drie keer op rij gekozen tot beste 

overheidswebsite van het jaar. Om consumenten te informeren over hun 

rechten en weerbaar te maken. En om meldingen binnen te krijgen voor onze 

toezichtstaken. ConsuWijzer.nl zullen we als loket blijven ontwikkelen. 

 

Met de komst van ACM is het toezicht achter deze “voordeur” naar de 

consumenten anders ingericht.  

 

Zo zijn binnen “mijn” directie Consumenten alle taken van de drie ‘oude’ 

organisaties gebundeld die gericht zijn op consumenten. Dus: zowel de taken 

van de Consumentenautoriteit, als die op het gebied van energie (zoals het 

toezicht op energieleveranciers, op hun tarieven en contracten, de transparantie 

van hun aanbod) en telecom (zoals het toezicht op het bel-me-niet register, spam  

en cookies). Door het samenbrengen van deze taken verdwijnt de overlap die er 

soms was tussen de drie voormalige toezichthouders.  

 

Daarnaast heeft consument niet alleen een centrale plaats in de naam én in de 

directie Consumenten, maar ook in de strategie van ACM. Dat blijkt ook uit onze 

missie: het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. 

  

Markten optimaal laten werken in het belang van de consument, daar gaat het 

om. Markten waar de consument echt kan kiezen. Markten waar ondernemers 

vrijuit kunnen concurreren om de gunst van de klant. ACM wil de positie van de 

consument versterken, zodat hij beter geïnformeerd is en in staat is 

weloverwogen keuzes te maken. 

 

In de ideale wereld zijn consumenten actief op markten waarbij zij een echte 

keuze hebben op basis van eerlijke en volledige informatie. Een wereld ook 

waarin zij correct en volgens de regels worden behandeld. 

 

Het centraal stellen van de consument geldt dus ACM-breed: van de uitvoering 

van specifieke consumententaken tot de toepassing van (sector)specifieke 

mededingingsregels. Dit blijkt ook uit de prioritering. Problemen waarbij de 

schade voor consumenten het grootst is, zullen de hoogste prioriteit krijgen.  

 

Door de fusie wordt een integrale en evenwichtige aanpak van markt- en  
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consumentenproblemen mogelijk. Er kan vanuit een breder perspectief naar 

problemen worden gekeken en deze kunnen met een bredere set aan 

instrumenten worden opgelost. 

 

De concept-strategie van ACM, waarin onze missie, kernwaarden en 

toezichtvisie staan omschreven, ligt momenteel extern voor ter consultatie. U 

kunt het document vinden op onze website www.acm.nl.  

 

Ontwikkelingen Europese context consumententoezicht 

 

Ik kom nu bij mijn laatste thema: consumententoezicht in Europees 

perspectief.  

 

De Europese context van het toezicht op consumentenregelgeving is volop in 

beweging. Momenteel wordt de Europese Verordening geëvalueerd. Deze 

regelt de samenwerking tussen lidstaten op het terrein van het toezicht op 

consumentenrechten. Daarbij is ook de vraag aan de orde of het huidige 

systeem van internationale samenwerking nog voldoet.  

 

Het huidige systeem is gericht op nationale autonomie bij de handhaving en 

verplichte  samenwerking bij de aanpak van grensoverschrijdende zaken. Wij 

zien steeds vaker dat bedrijven in verschillende lidstaten vergelijkbare 

overtredingen begaan. De vraag doet zich dan voor of zulke 

consumentenproblemen niet effectiever kunnen worden aangepakt door de 

Commissie daarin een grotere rol te geven dan nu het geval is.  

 

Wij denken dat er verbeteringen in de samenwerking tussen de Europese 

toezichthouders mogelijk zijn en dat de commissie een grotere rol zou kunnen 

spelen. Een interessante discussie, waarover u ongetwijfeld in de komende tijd 

meer zult horen.   

 

Ik kom aan het slot van mijn verhaal. 

  

Tien jaar geleden, tijdens het 50 jarig jubileum, riep de Consumentenbond op tot 

de oprichting van een consumentenautoriteit. 

 

Nu, bij het 60 jarig jubileum, is de Consumentenautoriteit al aan haar succes ten 

onder gegaan en via een succesvolle transfer opgenomen in ACM, waar de 

consument centraal staat. 

 

Waar staan we over tien jaar, bij het 70-jarig bestaan van de Consumentenbond? 

Staan we hier dan weer of hebben we ons dan overbodig gemaakt? Hebben we 

dan 16 miljoen toezichthouders gecreëerd die zélf hun recht halen en bedrijven 

dwingen tot naleving van de regels? 
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Dat zou de ideale wereld zijn.  

 

Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat we elkaar dan weer treffen.  

 

Laten we de hoop en de verwachting uitspreken dat we dan, zowel nationaal 

als internationaal, wederom kunnen terugkijken op een periode van 

intensieve en voor de consument succesvolle samenwerking. 

 

Hand in hand voor de consument!  

 

 

 

 


