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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van Calatus B.V., de heer [ A ], mevrouw [ B ] 
en de heer [ C ] gericht tegen het besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 1 juli 2015, inzake 
boetes wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming juncto de Wet oneerlijke 
handelspraktijken en het feitelijk leidinggeven daaraan. 

 
1. Samenvatting 

1. Op 1 juli 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een besluit genomen 
waarin aan Calatus B.V. een boete is opgelegd wegens overtredingen van de Wet oneerlijke 
handelspraktijken. In datzelfde besluit heeft ACM aan de heer [ A ], mevrouw [ B ] en de heer 
[ C ] (allen met Calatus B.V. gezamenlijk hierna: Calatus c.s.) boetes opgelegd wegens het 
feitelijk leidinggeven daaraan. Calatus c.s. heeft op 3 augustus 2015 bezwaar gemaakt tegen dit 
besluit. 

 
2. ACM verklaart de bezwaren van Calatus c.s. gedeeltelijk gegrond. ACM blijft van oordeel dat 

Calatus structureel consumenten heeft misleid door gedurende de periode van 7 oktober 2013 
tot 20 mei 2014 in namens haar gevoerde telemarketinggesprekken misleidende informatie te 
verstrekken ten aanzien van de prijs van een halfjaarabonnement op het puzzelblad Editie 
Enigma en informatie achterwege te laten ten aanzien van de prijs, de voornaamste kenmerken 
en de wijze van uitvoering van het halfjaarabonnement. Hiermee heeft zij consumenten op het 
verkeerde been gezet en onvolledig voorgelicht, waardoor zij een besluit over een overeenkomst 
namen of konden nemen, dat zij niet hadden genomen als zij hadden beschikt over de juiste 
informatie. ACM acht dit schadelijk aangezien het vertrouwen van consumenten in telefonische 
verkoop door dit soort handelspraktijken wordt geschaad. 

 
3. In heroverweging is ACM van oordeel dat Calatus consumenten niet heeft misleid over de aard 

van het aangeboden product en de belangrijkste kenmerken daarvan. Ook heeft Calatus volgens 
ACM voldoende aangetoond dat de hoogte van de opgelegde boete aan de heer [ C ] 
onevenredig is. Als gevolg van de gedeeltelijke gegrondverklaring matigt ACM de aan 
Calatus opgelegde boete van EUR 200.000 tot een bedrag van EUR 160.000. De heer [ A ] werd 
door ACM hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de boete opgelegd aan Calatus tot een 
bedrag van EUR 50.000. ACM matigt deze boete tot een bedrag van EUR 40.000. De aan 
mevrouw [ B ] opgelegde boete van EUR 25.000 matigt ACM tot een bedrag van EUR 20.000. 
De aan de heer [ C ] opgelegde boete van EUR 25.000 matigt ACM tot een bedrag van EUR 
15.000. 
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2. Leeswijzer 
4. In dit besluit wordt in het navolgende eerst het verloop van de procedure (paragraaf 3) en de 

inhoud van het bestreden besluit (paragraaf 4) beschreven. Vervolgens worden de bezwaren 
van Calatus c.s. (paragraaf 5) beschreven en wordt het juridisch kader vermeld (paragraaf 6). 
Daarna volgen de beoordeling van de bezwaren door ACM (paragraaf 7) en de eindconclusie 
(paragraaf 8). Ten slotte volgt het dictum (paragraaf 9). 

 
3. Verloop van de procedure 

5. Bij besluit van 1 juli 2015 (hierna: het bestreden besluit)1 heeft ACM boetes opgelegd aan 
Calatus B.V. (hierna: Calatus), de heer [ A ] (hierna: de heer [ A ]), mevrouw [ B ] (hierna: 
mevrouw [ B ]) en de heer [ C ] (hierna: de heer [ C ]) (allen gezamenlijk hierna: Calatus c.s.). 
Voor de procedure tot de datum van het bestreden besluit verwijst ACM kortheidshalve naar 
randnummers 4 tot en met 8 van het bestreden besluit. 
 

6. Bij besluit van 21 juli 20152 (hierna: het publicatiebesluit) heeft ACM besloten tot publicatie 
hiervan. 
 

7. Op 3 augustus 2015 heeft Calatus c.s. pro forma bezwaar aangetekend tegen het bestreden 
besluit en het publicatiebesluit.3 Op dezelfde datum heeft Calatus c.s. zich gewend tot de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (hierna: de voorzieningenrechter) met het 
verzoek een voorlopige voorziening te treffen tegen publicatie van het bestreden besluit.4 

 
8. In haar pro forma bezwaarschrift heeft Calatus c.s. verzocht om een termijn voor het aanvullen 

van de gronden van haar bezwaar. Bij brief van 5 augustus 20155 heeft ACM de ontvangst van 
het bezwaarschrift bevestigd en Calatus c.s. tot vier weken na uitspraak van de 
voorzieningenrechter de tijd gegeven voor het aanvullen van haar bezwaarschrift met de 
gronden daartoe. 
 

9. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Calatus c.s. bij uitspraak van 10 september 2015 
afgewezen.6 ACM heeft het bestreden besluit vervolgens op 14 september 2015 gepubliceerd op 
haar website.7 

 
10. Op 6 en 7 oktober 2015 heeft Calatus c.s. de gronden van haar bezwaar (hierna: 

bezwaargronden) tegen het bestreden besluit en het publicatiebesluit aangevuld.8 Op 
 

 

1 Besluit van 1 juli 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/203593. 
2 Besluit van 21 juli 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/204031. 
3 Brieven van 3 augustus 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/305763 en ACM/DJZ/2015/305759. 
4 Brief van 3 augustus 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/102083. 
5 Brief van 5 augustus 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/204542. 
6 Vzr. Rb. Rotterdam 10 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6673. 
7 https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14716/Uitgever-van-puzzelmagazine-Editie-Enigma-beboet-voor- 
misleiding-consumenten/. 
8 Fax van 6 oktober 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/307489 en fax van 7 oktober 2015 met kenmerk 
ACM/DJZ/2015/307519. 
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23 oktober 2015 heeft de heer [ A ] een aanvullend persoonlijk schrijven ingediend (hierna: 
aanvullende bezwaargronden).9 Op 5 november 2015 heeft Calatus c.s. haar bezwaargronden 
en haar aanvullende bezwaargronden ten kantore van ACM mondeling toegelicht tijdens een 
hoorzitting.10

 

 
4. Het bestreden besluit 

11. In het bestreden besluit heeft ACM aan Calatus een boete opgelegd van EUR 200.000 wegens 
een drietal overtredingen van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming 
(hierna: Whc) juncto artikel 6:193c, eerste lid, aanhef en onder respectievelijk a, b en d, 
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en een overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193d, 
tweede lid, BW juncto artikel 6:193f, aanhef en onder b, BW juncto artikel 7:46c, eerste lid, 
aanhef en onder b, c en e, BW. De heer [ A ] is tot een bedrag van EUR 50.000 hoofdelijk 
aansprakelijk gesteld voor de boete die aan Calatus is opgelegd wegens het feitelijk 
leidinggeven aan voormelde overtredingen. Ook aan mevrouw [ B ] en de heer [ C ] heeft ACM 
elk een boete opgelegd van EUR 25.000 wegens het feitelijk leidinggeven aan voormelde 
overtredingen. 
 

12. Voormelde boetes zijn opgelegd omdat Calatus in de periode van 7 oktober 2013 tot 
20 mei 2014 (hierna: de inbreukperiode) in namens haar gevoerde telemarketinggesprekken 
misleidende informatie gaf over het product dat zij aan consumenten aanbood. Ook liet Calatus 
in die telemarketinggesprekken essentiële informatie achterwege. Consumenten namen of 
konden hierdoor een besluit over een overeenkomst nemen, dat zij niet hadden genomen als zij 
hadden beschikt over de juiste informatie. 

 
5. Bezwaren Calatus c.s. 

13. Volgens Calatus c.s. bestaat er geen verband tussen de klachten die aanleiding waren voor het 
onderzoek en de uiteindelijk in het bestreden besluit geconstateerde overtredingen. Ook verwijt 
Calatus c.s. ACM dat zij ten tijde van het onderzoek geen toelichting heeft kunnen geven op de 
feiten. Calatus c.s. meent bovendien dat ACM het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden nu 
alleen zij wordt beboet, terwijl menig concurrent er veel minder zorgvuldige reclame-uitingen op 
nahoudt maar buiten schot blijft. 
 

14. Volgens Calatus c.s. heeft ACM bij de vaststelling van overtredingen van artikel 6:193c en artikel 
6:193d BW een onjuist beoordelingskader toegepast. Hierdoor zou ACM in strijd hebben 
gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het 
evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Bovendien houdt ACM er volgens 
Calatus c.s. een onjuiste definitie van de gemiddelde consument op na en heeft zij niet getoetst 
 
 
 

 

9 E-mail van 23 oktober 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/102847. 
10 Van deze hoorzitting is een verslag opgemaakt dat bij brief van 14 december 2015 met kenmerk 
ACM/DJZ/2015/207678 aan Calatus c.s. is toegezonden. 
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of de consument door de handelspraktijk van Calatus een besluit heeft genomen of heeft kunnen 
nemen, dat hij anders niet had genomen. 

 

15. Calatus c.s. is voorts van mening dat de aard van het product en de belangrijkste kenmerken 
daarvan voor de consument volstrekt duidelijk waren. Ook de totaalprijs was volgens Calatus 
c.s. herleidbaar voor consumenten, waardoor van enige overtreding geen sprake kan zijn. 
Calatus c.s. betwist verder dat zij consumenten bewust heeft misleid. Daarnaast is zij van 
mening dat de totaalprijs van het aangeboden halfjaarabonnement op het puzzelblad Editie 
Enigma op grond van de wet niet genoemd hoefde te worden, althans voor haar niet duidelijk 
was dat deze totaalprijs moest worden genoemd. Volgens Calatus c.s. blijkt uit de wet dat het 
noemen van de prijs per puzzelblad voldoende is. 
 

16. Calatus c.s. stelt zich verder op het standpunt dat mevrouw [ B ] en de heer [ C ] ten onrechte 
zijn beboet. Volgens Calatus c.s. hadden zij een andere rol dan in het bestreden besluit is 
vastgesteld. 
 

17. Tot slot is Calatus c.s. van mening dat ACM de Boetebeleidsregel 2014 niet juist heeft toegepast 
nu zij geen rekening heeft gehouden met de ernst van de overtredingen alsmede de 
omstandigheden waaronder zij hebben plaatsgevonden. De opgelegde boetes zijn volgens 
Calatus c.s. bovendien onevenredig: Calatus zou failliet gaan als zij een boete van EUR 200.000 
moet betalen en de hoogte van de opgelegde boetes aan de feitelijk leidinggevers is 
onevenredig hoog gelet op hun inkomen. 

 
6. Juridisch Kader 

18. Voor het juridisch kader verwijst ACM kortheidshalve naar paragraaf 8 van het bestreden besluit. 
Daar waar dat passend of geboden is, gaat ACM bij haar overwegingen omtrent de behandeling 
van de bezwaargronden van Calatus c.s. in op de relevante wetsartikelen. 

 
7. Beoordeling van de bezwaren 

 
7.1 Onderzoek van ACM 

19. Calatus c.s. meent dat het onderzoek van ACM te wensen over liet. Zo bestaat er volgens 
Calatus c.s. geen verband tussen de aanleiding van het onderzoek en de geconstateerde 
overtredingen, heeft Calatus c.s. geen toelichting kunnen geven op de zaak voordat een 
onderzoeksrapport is opgesteld en heeft ACM het gelijkheidsbeginsel geschonden door enkel 
Calatus c.s. te beboeten. ACM behandelt deze bezwaargronden in de navolgende paragrafen. 

 
 Verband tussen aanleiding onderzoek en overtredingen 7.1.1

20. Blijkens het bestreden besluit (randnummer 4) hebben consumenten over de handelspraktijken 
van Calatus c.s. klachten ingediend bij ACM via ConsuWijzer.11 Volgens Calatus c.s.12 is er geen 
 

 

11  ConsuWijzer is het klachtenloket van ACM voor consumenten. 
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verband aanwezig tussen voormelde klachten (hierna: de klachten) die aanleiding zijn geweest 
voor het starten van het onderhavige onderzoek en de uiteindelijke verwijten van ACM aan 
Calatus c.s. In dit verband overweegt ACM als volgt. 

 

21. De klachten zijn, samen met het handhavingsverzoek van de Belgische toezichthouder FOD 
Economie,13 enkel aanleiding geweest voor het starten van het onderzoek in de onderhavige 
zaak. De inhoud van het handhavingsverzoek en de klachten zijn door ACM in het kader van het 
onderhavige onderzoek geanalyseerd en geconcretiseerd in een bedrijfsbezoekopdracht.14 Uit 
de bedrijfsbezoekopdracht blijkt dat ACM op grond van het handhavingsverzoek en de klachten 
het vermoeden had dat Calatus (onder andere) de Wet oneerlijke handelspraktijken (hierna: Wet 
OHP)15 niet naleefde en dat het doel van het onderzoek was om (onder andere) te bezien of dat 
het geval was. 
 

22. Op basis van de resultaten van het onderzoek is vervolgens geconstateerd dat sprake was van 
meerdere overtredingen. Voor de vaststelling hiervan zijn de klachten niet als bewijs 
aangedragen, noch zijn de klachten meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de boetes 
die wegens de geconstateerde overtredingen zijn opgelegd. Nu de klachten niet zijn betrokken 
bij de vaststelling van de overtredingen en het bepalen van de daarvoor op te leggen boetes, is 
de inhoud van de klachten niet relevant.16

 

 
23. Ook de voorzieningenrechter - in de procedure over de publicatie van het bestreden besluit - 

was het met ACM eens dat de klachten die aanleiding waren voor het starten van het onderzoek 
niet afdoen aan de in het onderzoek geconstateerde overtredingen. Ook niet als deze klachten 
niet zien op de specifiek door ACM vastgestelde overtredingen, hetgeen Calatus c.s. had 
gesteld.17 Gelet op het voorgaande treft het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt geen doel. 

 
 Hoor en wederhoor 7.1.2

24. Calatus c.s. geeft voorts aan18 dat de heer [ A ] en mevrouw [ B ] ten tijde van het onderzoek (op 
2 juli 2014) per e-mail aan ACM heeft aangeboden een toelichting op haar handelspraktijk te 
willen geven. Per e-mail van 4 juli 2014 heeft ACM geantwoord van dit aanbod (vooralsnog) 
geen gebruik te maken.19 Calatus c.s. is van mening dat zij hierdoor ten tijde van het onderzoek 
geen toelichting op de zaak heeft kunnen geven waardoor een onderzoeksrapport is opgesteld 
dat veel onjuistheden bevat. ACM overweegt in dit verband als volgt. 
 
 
 
 

 

12 Bezwaargronden rn. 77-80. 
13  Dossiernummer 3. 
14 Dossiernummer 12. 
15 Afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
16 Vgl. Rb Rotterdam 6 december 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY5391, r.o. 7.3. 
17 Vzr. Rb. Rotterdam 10 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6673, r.o. 8. 
18 Bezwaargronden rn. 75. 
19 Dossiernummer 30. 
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25. Uit het dossier blijkt dat de heer [ C ], directeur van Calatus, ten tijde van het onderzoek van 
ACM is gehoord door toezichthoudend ambtenaren van ACM.20 Tijdens dit gesprek heeft hij een 
uitgebreide toelichting kunnen geven op de handelspraktijk van Calatus en zijn rol daarin. Het 
bezwaar van Calatus c.s. op dit punt ten aanzien van de heer [ C ] kan ACM dan ook niet 
plaatsen. 
 

26. Voorts is Calatus c.s. (en aldus de heer [ A ] en mevrouw [ B ]) op 14 april 2015 uitgenodigd om 
haar zienswijze op het onderzoeksrapport desgewenst mondeling of schriftelijk te geven.21 

Calatus c.s. heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij heeft op 11 mei 2015 schriftelijke 
opmerkingen opgesteld22 en deze tijdens een hoorzitting op 21 mei 2015 ten kantore van ACM 
toegelicht.23 ACM constateert dat Calatus c.s. hiermee in de gelegenheid is gesteld haar 
zienswijze aan ACM kenbaar te maken voordat ACM bestuurlijke sancties aan haar heeft 
opgelegd. Van strijd met artikel 5:53, derde lid, Awb, waaruit blijkt dat de overtreder in de 
gelegenheid dient te worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen voordat aan hem 
een bestuurlijke sanctie wordt opgelegd, is aldus geen sprake. 
 

27. Dat Calatus c.s. bij voorkeur eerder, in het onderzoekstraject, een nadere toelichting had 
gegeven op haar handelspraktijk doet aan het bovenstaande niet af. Calatus c.s. is conform de 
wet in de gelegenheid gesteld haar zienswijze aan ACM te geven voorafgaand aan het opleggen 
van de bestuurlijke sancties. ACM heeft deze zienswijze in haar besluitvorming betrokken. Gelet 
op het voorgaande treft het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt geen doel. 

 
 Gelijkheidsbeginsel 7.1.3

28. Calatus c.s. stelt dat ACM het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden.24 Zij verwijst daartoe naar 
productie 1 bij haar bezwaarschrift, waaruit blijkt dat concurrenten verdergaande reclame- 
uitingen op internet gebruiken dan Calatus. Ten onrechte worden minder vergaande 
gedragingen door ACM onderzocht en gesanctioneerd, terwijl andere bedrijven buiten schot 
blijven, aldus Calatus c.s. 
 

29. Calatus c.s. heeft met de enkele verwijzing naar deze productie onvoldoende onderbouwd dat er 
sprake is van gelijke gevallen die gelijk zouden moet worden behandeld. Voor zover Calatus c.s. 
doelt op het gebruik van het woord “gratis” in reclame-uitingen, merkt ACM op dat zij Calatus c.s. 
in het bestreden besluit geen verwijt heeft gemaakt dat zij het woord “gratis” onrechtmatig heeft 
gebruikt, maar dat zij consumenten op andere wijze heeft misleid. Daarnaast gaat het in het 
onderhavige geval om telemarketing en niet om reclame-uitingen op het internet. Van gelijke 
gevallen is derhalve geen sprake. Het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft dan ook geen 
doel. 
 

 

20 Dossiernummer 18. 
21 Dossiernummer 44. 
22 Dossiernummer 46. 
23 Een verslag van deze hoorzitting is opgenomen in dossiernummer 53. De opmerkingen die de heer [ A ] daarover 
heeft gemaakt zijn opgenomen in dossiernummer 54. 
24 Bezwaargronden, rn. 103. 
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7.2 Algemene overwegingen ten aanzien van de geconstateerde overtredingen 
30. Calatus c.s. heeft een aantal algemene bezwaren ingediend die zien op alle in het bestreden 

besluit geconstateerde overtredingen. Alvorens de bezwaren ten aanzien van de specifieke 
overtredingen te beoordelen (paragraaf 6.3-6.4), beoordeelt ACM deze algemene bezwaren van 
Calatus c.s. als volgt. 

 
 Geen onjuist beoordelingskader 7.2.1

31. In haar bezwaargronden25 geeft Calatus c.s. aan dat ACM een onjuist beoordelingskader 
hanteert bij de vaststelling van de geconstateerde overtredingen. Volgens Calatus c.s. had ACM 
bij de beoordeling van de handelspraktijk van Calatus c.s. de criteria van artikel 6:193b, tweede 
lid, BW moeten meewegen. Het gaat volgens Calatus c.s. om de volgende criteria: ‘de 
gemiddelde consument dient door de misleidende handelspraktijk een besluit te nemen of te 
kunnen nemen, dat hij anders niet had genomen’ (ook wel genoemd: het causaliteitsvereiste) en 
‘het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen dient 
merkbaar beperkt te zijn of had merkbaar beperkt kunnen worden’ (ook wel: het 
merkbaarheidsvereiste). Omdat ACM deze criteria in het bestreden besluit niet heeft 
meegewogen, heeft zij volgens Calatus c.s. in strijd gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel, 
het motiveringsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. In reactie 
op dit bezwaar overweegt ACM als volgt. 
 

32. Artikel 6:193b, tweede lid, BW betreft een specifieke oneerlijke handelspraktijk. ACM heeft 
Calatus c.s. in het bestreden besluit niet beboet voor overtreding van deze wetsbepaling. Om 
deze reden hoeft in de onderhavige zaak niet aan de criteria uit deze bepaling te worden 
getoetst. 
 

33. In dit verband verwijst ACM ten overvloede naar de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken  
(hierna: Richtlijn OHP), waarop de Wet OHP is gebaseerd. Uit de rechtspraak van het Hof van 
Justitie EU (hierna: het Hof) volgt dat bij de beoordeling of een handelspraktijk misleidend is in 
de zin van artikel 6, eerste lid, en artikel 7, eerste lid, Richtlijn OHP (in Nederland 
geïmplementeerd in artikel 6:193c, eerste lid, en artikel 6:193d, eerste lid, BW) aan de criteria uit 
deze bepalingen moet worden getoetst maar niet tevens aan de criteria van artikel 5, tweede lid, 
Richtlijn OHP (in Nederland geïmplementeerd in artikel 6:193b, tweede lid, BW).26

 

 
34. Nu ACM bij de beoordeling van overtredingen in het kader van artikel 6:193c, eerste lid, en 

artikel 6:193d BW alleen aan de criteria genoemd in die bepalingen hoeft te toetsen, en niet 
tevens aan de criteria uit artikel 6:193b, tweede lid, BW (o.a. de vereisten van professionele 
toewijding en het merkbaarheidsvereiste), heeft ACM in die zin geen onjuist beoordelingskader 
aangehouden. Het beroep in dit verband op strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het 
 
 

 

25 Bezwaargronden, o.a. rn. 3-9. 
26 HvJ EU 19 september 2013, C-435/11 (CHS Tour Services), r.o. 41 en 45-46. In een recent arrest van het Hof is deze 
uitleg nogmaals bevestigd: HvJ EU 16 april 2015, C-388/13 (UPC Hongarije), r.o. 63. 
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motiveringsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel gaat daarom 
dan ook niet op. Het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft geen doel. 
 
 Gemiddelde consument 7.2.2

35. In haar bezwaargronden27 geeft Calatus c.s. aan dat ACM in het bestreden besluit het begrip 
‘gemiddelde consument’ hanteert zonder deze te omschrijven. Zij meent dat ACM ten onrechte 
uitgaat van een gemiddelde consument die zwak en in redelijke mate geestelijk beperkt is. 
Volgens Calatus c.s. had ACM moeten uitgaan van een consument die ‘goed geïnformeerd en 
opgeleid dient te zijn’.28 ACM beoordeelt het bezwaar als volgt. 
 

36. Voor de toepassing van het begrip ‘gemiddelde consument’ in het kader van de wetgeving 
inzake oneerlijke handelspraktijken is de omschrijving die het Hof hieraan geeft bepalend. 
Hieronder wordt verstaan: “de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument”,29 

waarbij eveneens rekening wordt gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige 
factoren.30 De definitie die Calatus c.s. voorstaat, waarbij de gemiddelde consument een 
consument is die ‘goed geïnformeerd en opgeleid dient te zijn’, is niet in lijn met de genoemde 
definitie van het Hof.31

 

 
37. Bij de beoordeling die heeft geleid tot het bestreden besluit is ACM dan ook uitgegaan van de in 

randnummer 36 genoemde definitie die het Hof geeft van de gemiddelde consument. De 
voorzieningenrechter in de procedure bedoeld in randnummer 9 van dit besluit heeft in zijn 
uitspraak terecht gesteld dat hem niet is gebleken dat ACM een onjuiste uitleg heeft gegeven 
van dit begrip.32 Het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft dan ook geen doel. 

 
 Causaliteitsvereiste 7.2.3

38. In haar bezwaargronden33 geeft Calatus c.s. voorts aan dat ACM in het bestreden besluit ten 
onrechte niet heeft getoetst aan het causaliteitsvereiste bij haar beoordeling van de 
overtredingen. In dit verband overweegt ACM als volgt. 
 

39. Bij de door Calatus gehanteerde verkoop door middel van telemarketinggesprekken is altijd een 
bepaalde mate van overrompeling in het spel. Consumenten die in een enquête hadden 
aangegeven dat Calatus hen mocht bellen met een aanbod van een gratis exemplaar van het 
puzzelblad Editie Enigma, waren in de veronderstelling dat dit gesprek draaide om de vraag hoe 
ze dit gratis exemplaar konden bemachtigen. Op een aanbod tot het afsluiten van een 

 
 

27 Bezwaargronden, rn. 10-14. 
28 Bezwaargronden, rn. 13. 
29 HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96 (Gut Springenheide), r.o. 37. 
30 Zie ov.18 van Richtlijn OHP; MvT bij Wet OHP, Kamerstukken II, 2006-2007, 30928, nr. 3, p. 14; Rb Rotterdam 
13 december 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY6184, r.o. 9.3.3; Besluit van de Consumentenautoriteit van 7 april 2011 
met kenmerk CA/NB/529/100, rn. 46-47. 
31 De uitspraak waar Calatus c.s. in dit verband naar verwijst (Gerechtshof Den Haag 30 november 2010, 
ECLI:NL:GHSGR:2010:BO8559) houdt ook de definitie van het Hof van de gemiddelde consument aan (zie r.o. 8). 
32 Vzr. Rb. Rotterdam 10 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6673, r.o. 9. 
33 Bezwaargronden rn. 15-17. 
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halfjaarabonnement waren zij niet voorbereid. Vanwege het overrompelende karakter van 
telemarketing is de consument bij het nemen van beslissingen omtrent het al dan niet afsluiten 
van een abonnement in het bijzonder afhankelijk van de informatie die tijdens het 
telefoongesprek wordt verstrekt en van de wijze waarop die informatie wordt verstrekt. Volgens 
ACM kan juist in die gevallen onduidelijke of onvolledige informatie de aankoopbeslissing van de 
consument nadelig beïnvloeden. 

 

40. ACM is van oordeel dat informatie over de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs van 
het product en de wijze van uitvoering van de overeenkomst essentieel is voor de gemiddelde 
consument bij het nemen van een besluit over een overeenkomst. Indien deze essentiële 
informatie misleidt, ontbreekt of onduidelijk of verhullend is, heeft de consument geen idee wat 
het aanbod - i.c. een halfjaarabonnement - feitelijk inhoudt en wat het kost. Onder die 
omstandigheden is het voor ACM een gegeven dat de gemiddelde consument een beslissing 
kan nemen die hij anders niet had genomen. Daarmee staat de causaliteit tussen de oneerlijke 
handelspraktijk en het besluit dat de gemiddelde consument kan nemen voor ACM vast. 
 

41. ACM heeft in het bestreden besluit34 dan ook terecht vastgesteld dat er sprake was van een 
causaal verband tussen de geconstateerde oneerlijke handelspraktijken en het besluit over de 
overeenkomst dat de gemiddelde consument daardoor neemt of kan nemen. 
 

42. Overigens wordt dit ook bevestigd door [ VERTROUWELIJK ] (het callcenter dat namens 
Calatus telemarketinggesprekken voerde, hierna: het callcenter). Zo gaf de directeur van het 
callcenter bijvoorbeeld aan: “Nou, dat heeft met verkooptechniek te maken, want als ik jou vertel 
dat je €74,- moet betalen, oei.., dan denken mensen natuurlijk dit, terwijl als je zegt: het is een 
halfjaarabonnement en elk exemplaar…, het wordt elke vier weken uitgegeven en per exemplaar 
betaalt u €9,40, dat klinkt een stuk aantrekkelijker dan wanneer ze zeggen: betaal maar €74,-.”35

 

 
43. ACM is gelet op het voorgaande van oordeel dat de gemiddelde consument door de misleidende 

handelspraktijken van Calatus een besluit heeft genomen of heeft kunnen nemen, dat hij anders 
niet had genomen. Volgens ACM is er aldus voldaan aan het causaliteitsvereiste als bedoeld in 
artikel 6:193c, eerste lid, en artikel 6:193d BW. Het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft dan 
ook geen doel. 

 

7.3 Misleidende handelspraktijk: misleidende informatie 
44. Ingevolge artikel 6:193c, eerste lid, BW is een handelspraktijk misleidend indien informatie die 

wordt verstrekt feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al 
dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals ten aanzien van het bestaan of 
de aard van het product (onder a), de voornaamste kenmerken van het product (onder b) dan 
wel de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek 
 
 

 

34  Zie o.a. rn. 73, 79, 85 en 87 van het Bestreden besluit. 
35  Dossiernummer 20, p. 41. 
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prijsvoordeel (onder d), waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst 
neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 

 

45. In het bestreden besluit heeft ACM geconstateerd dat Calatus bij de telefonische verkoop van 
halfjaarabonnementen op het puzzelmagazine Editie Enigma informatie heeft verstrekt over de 
aard van het product, de voornaamste kenmerken en de prijs daarvan die de gemiddelde 
consument door de algemene presentatie daarvan misleidde of kon misleiden. 
 

46. In haar bezwaarschrift36 geeft Calatus c.s. aan dat uit de algehele presentatie van de door of 
namens haar gevoerde telemarketinggesprekken voor de gemiddelde consument duidelijk naar 
voren komt dat Calatus hem een halfjaarabonnement aanbood, nu in de gebruikte belscripts 
vijfmaal het woord ‘abonnement’ ofwel ‘halfjaarabonnement’ voorkomt. Volgens Calatus c.s. 
maakt zij gebruik van een in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke manier van reclame 
maken. Daarbij komt dat Calatus c.s. van mening is dat zij op grond van de wet geen 
verplichting had tot het noemen van de totaalprijs. Calatus c.s. meent dat consumenten de 
totaalprijs bovendien konden herleiden, nu zij de prijs per exemplaar van het puzzelblad wel 
duidelijk in het gesprek noemde. 

 
 De aard van het product 7.3.1

47. Met betrekking tot de vastgestelde misleiding ten aanzien van de aard van het product, 
overweegt ACM als volgt. In de namens Calatus gevoerde telemarketinggesprekken werd, 
blijkens de belscripts, aan consumenten gemeld dat zij werden gebeld voor een gratis 
exemplaar op het puzzelblad Editie Enigma en dat daarvoor de adresgegevens van de 
consument werden genoteerd. Daarna werd meermaals aangegeven dat het aanbod van 
Calatus behalve op het gratis cadeau-exemplaar, tevens zag op het afsluiten van een 
halfjaarabonnement. Volgens ACM kan in heroverweging niet worden gesteld dat het voor 
consumenten onvoldoende duidelijk was dát zij een halfjaarabonnement afsloten indien zij 
ingingen op dat aanbod. Van misleiding ten aanzien van de aard van het product is volgens 
ACM in heroverweging geen sprake. 
 

48. In het dossier is, naast een aantal uitgewerkte telemarketinggesprekken waarbij de bedoelde 
belscripts werden gevolgd, ook een aantal namens Calatus gevoerde telemarketinggesprekken 
uitgewerkt waaruit blijkt dat de door Calatus opgestelde belscripts niet altijd werden gevolgd.37 In 
die gesprekken geeft Calatus eerst in de voicelog aan de consument aan dat haar aanbod niet 
alleen een gratis cadeau-exemplaar van het puzzelblad Editie Enigma betreft, maar tevens een 
halfjaarabonnement hierop. 
 

49. Volgens een supervisor van het door Calatus ingeschakelde callcenter is de voicelog: “gewoon 
in het kort samengevat wat ze krijgen. Dus dat is gewoon alles wat je gewoon verteld hebt in het 
 
 

 

36  Bezwaargronden, par. 4.1 - 4.3. 
37  Dossiernummer 36, gesprek 12, 19 en 27. 
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script, kort samengevat.”38 Een medewerkster van ditzelfde callcenter geeft hierover nog aan: 
“daarvóór mogen ze vragen stellen en in de opname niet, dat weten mensen ook…, anders moet 
de opname opnieuw worden gestart”.39

 

 

50. Een handelspraktijk waarin pas over een abonnement wordt gerept tijdens de voicelog acht ACM 
misleidend. In dat geval wordt de consument pas bij afronding van het gesprek, in een 
‘samenvatting’ van dat gesprek, gewezen op het eigenlijke aanbod. ACM acht het aannemelijk 
dat de gemiddelde consument in een dergelijk gesprek (mogelijk) niet door heeft dat hij een 
overeenkomst tot het afnemen van een betaald abonnement afsluit. 
 

51. Echter, niet is komen vast te staan dat voormelde wijze van het voeren van een 
telemarketinggesprek regelmatig en op grote schaal voorkwam. Van een structurele inbreuk is 
aldus onvoldoende bewijs in het dossier aanwezig. 
 

52. Gelet op al het voorgaande stelt ACM in heroverweging geen overtreding vast van artikel 
8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, onder a, BW (misleiding ten aanzien van de aard van 
het product). Het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft aldus doel. Het bestreden besluit 
wordt op dit punt herroepen. 

 
 De voornaamste kenmerken 7.3.2

53. Met betrekking tot de vastgestelde misleiding ten aanzien van de voornaamste kenmerken van 
het product, overweegt ACM als volgt. 
 

54. In het bestreden besluit heeft ACM geoordeeld dat Calatus de voornaamste kenmerken van de 
zaak niet duidelijk maakt aan de consument. Volgens het bestreden besluit gaat het dan om het 
feit dat Calatus een (betaald) abonnement aanbiedt voor de duur van zes maanden en dat de 
consument gebonden is aan dit abonnement, tenzij hij dit binnen veertien dagen ontbindt. Door 
het veelvuldig gebruik van de woorden “gratis”, “cadeau” en “kosteloos” zou de gemiddelde 
consument op het verkeerde been kunnen worden gezet. 
 

55. Zoals in paragraaf 7.3.1 reeds is overwogen, acht ACM de informatie over de aard van het 
product die werd verstrekt tijdens de telemarketinggesprekken op basis van de belscripts - 
namelijk het feit dat het hier gaat om een halfjaarabonnement - in heroverweging niet 
misleidend. Nu de voornaamste kenmerken zoals bedoeld in artikel 6:193c, eerste lid, onder b, 
BW in het bestreden besluit in feite samenvallen met hetgeen als de aard van het product is 
aangemerkt, is ACM van oordeel dat dit (ook) de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 
6:193c, eerste lid, onder b, BW (misleiding ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het 
product) raakt. Het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft derhalve doel. Het bestreden 
besluit zal op dit punt worden herroepen. 
 
 

 

38  Dossiernummer 21, p. 7. 
39  Dossiernummer 22, p. 4. 
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 De prijs 7.3.3

56. Met betrekking tot de vastgestelde misleiding ten aanzien van de prijs van het product, 
overweegt ACM als volgt. 
 

57. Uit het dossier blijkt dat in de gevoerde telemarketinggesprekken alleen wordt gemeld dat een 
exemplaar van Editie Enigma normaal EUR 9,40 kost. In het bestreden besluit is geoordeeld dat 
deze informatie op zichzelf weliswaar juist is, maar door het niet vermelden van de totaalprijs 
van het halfjaarabonnement of de verschijningsfrequentie van het puzzelblad onvoldoende om 
ervoor te zorgen dat de gemiddelde consument een geïnformeerd besluit kan nemen over 
hetgeen hem wordt aangeboden. 
 

58. Calatus c.s. meent dat artikel 6:193c, eerste lid, onder d, BW haar niet verplicht tot het noemen 
van de totaalprijs van een abonnement op Editie Enigma. Volgens Calatus c.s. hadden 
consumenten bovendien op basis van de prijs per puzzelblad en de vermelding dat het aanbod 
een halfjaarabonnement betrof, kunnen herleiden wat de totaalprijs van het abonnement zou 
zijn. 
 

59. ACM volgt Calatus c.s. niet in haar bezwaar op dit punt. Op grond van artikel 6:193c, eerste lid, 
onder d, BW dient Calatus tijdens het telemarketinggesprek met de consument ‘de prijs of de 
wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel’ te 
vermelden. Dat het hier de prijs van het aangeboden product betreft, blijkt volgens ACM duidelijk 
uit het wetsartikel. 
 

60. Een van de doelstellingen van de Richtlijn OHP, die in de Wet OHP is geïmplementeerd, betreft 
bovendien een hoog niveau van bescherming voor consumenten te waarborgen. Gelet op deze 
doelstelling en het feit dat het aanbod in deze zaak een halfjaarabonnement betrof, kan niet 
worden volstaan met het noemen van de stuksprijs van het puzzelblad, maar dient de totaalprijs 
van het halfjaarabonnement te worden vermeld. 
 

61. Zoals in het bestreden besluit reeds is overwogen, is het aan Calatus om consumenten op juiste 
en niet-misleidende wijze te informeren over het product dat zij aanbiedt, zodat consumenten 
een geïnformeerd besluit kunnen nemen over een overeenkomst. Het is evident dat 
consumenten geen geïnformeerd besluit kunnen nemen als zij zelf aan de hand van louter de 
term halfjaarabonnement en een stuksprijs moeten herleiden wat het aanbod qua prijs precies 
behelst. 
 

62. Ten aanzien van deze beweerdelijke herleidbaarheid van de totaalprijs van het abonnement wijst 
ACM er op dat consumenten niet beschikten over essentiële informatie zoals dat het puzzelblad 
vierwekelijks verschijnt en het halfjaarabonnement zeven exemplaren omvat. Op basis van de 
summiere informatie die werd verstrekt, was het voor de gemiddelde consument onmogelijk de 
prijs van het halfjaarabonnement te bepalen, en is het aannemelijk dat hij hierdoor een besluit 
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over een overeenkomst nam of kon nemen dat hij anders niet had genomen.40 Daarnaast wijst 
ACM erop dat, indien de consument zelf de prijs van een product moet uitrekenen op basis van 
fragmentarische informatie, er al geen sprake kan zijn van duidelijke en begrijpelijke gegevens 
over de prijs. 

 

63. Gelet op het voorgaande blijft ACM van oordeel dat artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste 
lid, onder d, BW is overtreden. Het bezwaar van Calatus c.s. treft op dit punt geen doel. 

 

7.4 Misleidende omissie: niet vermelden van essentiële informatie 
64. Op grond van artikel 6:193d, eerste lid, BW is een handelspraktijk misleidend indien er sprake is 

van een misleidende omissie. Ingevolge het tweede lid van artikel 6:193d BW is een misleidende 
omissie iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de gemiddelde consument 
nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, 
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, 
dat hij anders niet had genomen. 
 

65. Op grond van artikel 6:193f BW, zoals deze luidde ten tijde van de inbreukperiode (hierna: artikel 
6:193f BW (oud)41, is - indien er sprake is van commerciële communicatie, inclusief reclame of 
marketing - de informatie genoemd bij of krachtens artikel 7:46, eerste lid, BW (oud) in ieder 
geval essentieel als bedoeld in het tweede lid van artikel 6:193d BW. 
 

66. Ingevolge het derde lid van artikel 6:193d, BW is van een misleidende omissie eveneens sprake 
indien essentiële informatie als bedoeld in het tweede lid verborgen wordt gehouden of op 
onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laat verstrekt wordt, of het 
commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, 
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, 
dat hij anders niet had genomen. 
 

67. Ingevolge het vierde lid van artikel 6:193d BW worden bij de beoordeling in aanmerking 
genomen of essentiële informatie is weggelaten of verborgen is gehouden de feitelijke context, 
de beperkingen van het communicatiemedium alsook de maatregelen die zijn genomen om de 
informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen. 
 

68. ACM heeft in het bestreden besluit geoordeeld dat Calatus essentiële informatie over haar 
product weglaat of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laat verstrekt. 
De gemiddelde consument nam of kon hierdoor een besluit over een overeenkomst nemen, dat 
hij anders niet had genomen. Er is aldus sprake van een misleidende omissie als bedoeld in 
artikel 6:193d BW. Het gaat hier om een misleidende omissie ten aanzien van informatie met 
betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de zaak, de prijs en de uitvoering van de 
 
 

 

40 Zie over het causaliteitsvereiste meer uitgebreid par. 7.2.3 van dit besluit. 
41 Op 13 juni 2014 is de Implementatiewet Richtlijn consumentenrechten in werking getreden (Stb. 2014, 140). Hierbij 
zijn onder de wettelijke bepalingen inzake overeenkomsten op afstand gewijzigd. Vgl. Bestreden besluit, rn. 56 e.v. 
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overeenkomst. ACM zal in de navolgende paragrafen op deze onderdelen ingaan in het kader 
van de beoordeling van de door Calatus c.s. aangevoerde bezwaren tegen de vastgestelde 
overtreding. 
 
 De belangrijkste kenmerken 7.4.2

69. Ingevolge artikel 6:193f, aanhef en onder b, BW (oud) moeten aan de consument tijdig voordat 
de koop op afstand wordt gesloten op duidelijke en begrijpelijke wijze gegevens worden 
verstrekt over de belangrijkste kenmerken van de zaak. 
 

70. ACM heeft in het bestreden besluit vastgesteld dat uit de in de periode van 7 oktober 2013 tot 
20 mei 2014 gebruikte belscripts en uit de 40 uitgewerkte telemarketinggesprekken42 blijkt dat 
niet is vermeld dat het puzzelblad Editie Enigma iedere vier weken wordt geleverd en dat een 
halfjaarabonnement op dit puzzelblad uit zeven exemplaren bestaat. 
 

71. Calatus c.s. betwist dat zij bewust informatie heeft weggelaten omtrent de belangrijkste 
kenmerken van de zaak. Ook dient ACM volgens Calatus c.s. rekening te houden met de 
beperkingen van het gebruikte medium. Consumenten zouden slechts een aantal details kunnen 
opnemen en verwerken tijdens een telefoongesprek. Bepaalde details worden via andere 
kanalen aan de consument verduidelijkt, zoals de bevestigingsmail. Volgens Calatus c.s. is de 
gemiddelde consument in staat de belangrijkste kenmerken te kennen na het telefoongesprek.43

 

 
72. ACM stelt allereerst vast dat Calatus c.s. niet betwist dat zowel in de gebruikte belscripts als in 

de telemarketinggesprekken aan consumenten niet wordt medegedeeld dat Editie Enigma 
iedere vier weken wordt geleverd en dat het halfjaarabonnement uit zeven exemplaren bestaat. 
 

73. ACM wijst erop dat de omstandigheid dat Calatus c.s. naar eigen zeggen de informatie niet 
bewust heeft weggelaten, gelet op het arrest van het Hof van 16 april 201544 niet relevant is voor 
de beoordeling van de handelspraktijken. Artikel 11 van de Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken45 bepaalt immers uitdrukkelijk dat aan de handhaving van de door de lidstaten 
genomen maatregelen om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden niet de voorwaarde is 
verbonden dat bewijs wordt geleverd van opzet of zelfs onachtzaamheid van de handelaar en 
van de door de consument daadwerkelijk geleden schade.46

 

 
74. Zoals ACM in het vorige hoofdstuk heeft overwogen, verwijt zij Calatus c.s. niet langer dat het 

voor consumenten op basis van het telemarketinggesprek niet duidelijk was dat zij een 
halfjaarabonnement aangingen. Voor de consumenten was het echter niet duidelijk hoe vaak zij 
het puzzelblad geleverd zouden krijgen en hoeveel exemplaren zij in totaal zouden ontvangen. 
 

 

42  Dossiernummer 36, gesprekken1 t/m 40. 
43 Bezwaargronden, par. 4.4. 
44  HvJ EU 16 april 2015, C-388/13 (UPC Hongarije), r.o. 47 e.v. 
45 Richtlijn 2005/29/EG. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in o.a. Boek 6, Afdeling 3A, van het BW. 
46 Ook uit de parlementaire geschiedenis van de wet ter implementatie van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken blijkt 
dat opzet geen vereiste is voor een misleidende handelspraktijk, zie: Kamerstukken II 2007/2008, 30 928, nr. 10, p. 3. 
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De stelling dat deze informatie niet gegeven kon worden in verband met de beperkingen van het 
medium, in dit geval de telefoon, kan ACM niet volgen. Zoals ook al in het bestreden besluit 
aangegeven, heeft Calatus c.s. niet overtuigend onderbouwd waarom het bij telefonische 
verkoop niet mogelijk zou zijn de belangrijkste kenmerken van de zaak te noemen. 

 

75. Ook de stelling van Calatus c.s. dat de gemiddelde consument de belangrijkste kenmerken na 
het telefoongesprek zou kennen, volgt ACM niet. Deze kenmerken zijn geenszins af te leiden uit 
de informatie die tijdens het telefoongesprek is verstrekt. Dat deze informatie ná het 
telefoongesprek via een bevestigingsmail aan de consument is verstrekt, doet niet af aan de 
wettelijke precontractuele informatieplicht. De precontractuele informatie bedoeld in art. 7:46c, 
eerste lid, BW (oud), waaronder de informatie over de belangrijkste kenmerken van de zaak, kan 
naar haar aard uitsluitend worden verstrekt vóór de totstandkoming van de overeenkomst.47

 

 
76. Gelet op het voorgaande treffen de door Calatus c.s. aangevoerde bezwaargronden op dit punt 

geen doel. ACM blijft van oordeel dat Calatus heeft gehandeld in strijd met artikel 6:193d, 
tweede lid, juncto artikel 6:193f, aanhef en onder b, juncto artikel 7:46c, eerste lid, aanhef en 
onder b, BW. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 Whc. 

 
 De prijs 7.4.3

77. Op grond van artikel 7:46c, eerste lid, aanhef en onder c, BW (oud) moeten aan de consument 
tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten op duidelijke en begrijpelijke wijze gegevens 
worden verstrekt over de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak. 
 

78. ACM heeft in het bestreden besluit vastgesteld dat Calatus gedurende de inbreukperiode de 
totaalprijs van het halfjaarabonnement op Editie Enigma noch in de gebruikte belscripts noch 
tijdens de 40 uitgewerkte telemarketinggesprekken heeft genoemd.48 Dit wordt ook bevestigd 
door verklaringen in het dossier. Zie onder meer de onder randnummer 42 aangehaalde 
verklaring van de eigenaar van het callcenter49 en de verklaring van de supervisor van het 
callcenter op dit punt.50

 

 
79. ACM stelt ten aanzien van de prijs eveneens vast dat Calatus c.s. niet betwist dat zowel in de 

gebruikte belscripts als in de telemarketinggesprekken aan consumenten niet wordt meegedeeld 
wat de totaalprijs van het halfjaarabonnement is. 
 

80. Calatus c.s. stelt zich op het standpunt dat artikel 7:46c, eerste lid, onder c, BW (oud) niet 
bepaalt dat het om een totaalprijs dient te gaan. Zij was er daarom niet op bedacht dat ACM het 
vermelden van de totaalprijs verwacht. De genoemde wetgeving is volgens Calatus c.s. 
onduidelijk. Dit blijkt volgens haar ook uit het feit dat de artikel 7:46c, eerste lid, onder c, BW 
 
 

 

47 Vgl. Rb Rotterdam 25 februari 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL6368, r.o. 2.5.3.2. 
48  Bestreden besluit, rn. 80. 
49  Dossiernummer 20, p. 41. 
50  Dossiernummer 21, p. 18. 
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inmiddels is vervangen door artikel 6:230m, eerste lid, onder e, BW. Daarnaast voert Calatus 
c.s. aan dat de gemiddelde consument in staat zou zijn geweest de prijs van het product te 
kennen na afloop van het telefoongesprek. Het zou immers om een simpele rekensom gaan.51

 

 
81. Tijdens de hoorzitting van 5 november 2015 heeft de heer [ A ] toegelicht dat artikel 7:46c, eerste 

lid, aanhef en onder c, BW volgens hem niet ziet op de prijs van het halfjaarabonnement,     
maar op de prijs van één enkel exemplaar van Editie Enigma. Laatstgenoemde is de prijs die in 
de telemarketinggesprekken werd genoemd. Hij verwijst in dat verband naar de tekst van artikel 
7:46c, eerste lid, aanhef en onder i, BW (oud) en naar artikel 3:2 BW. Sub i van de 
eerstgenoemde bepaling luidt: “Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de 
wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste 
middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, 
waarvan het commerciële oogmerk ondubbelzinnig moet blijken: voor zover van toepassing, in 
geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de 
minimale duur van de overeenkomst. ” Artikel 3:2 BW bepaalt dat zaken de voor menselijke 
beheersing vatbare stoffelijke objecten zijn. 

 
82. ACM is primair van oordeel dat de prijs van het halfjaarabonnement essentiële informatie betreft 

welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over de transactie te 
nemen als bedoeld in artikel 6:193d, tweede lid, BW. De prijs van een product is immers één van 
de belangrijkste criteria aan de hand waarvan een consument besluit om al dan niet een 
aankoop te doen. Het is dan ook aannemelijk dat, indien consumenten op de hoogte waren 
geweest van de volledige prijs van het halfjaarabonnement en niet slechts de prijs van één 
exemplaar van Editie Enigma, zij een ander besluit hadden genomen of hadden kunnen nemen, 
namelijk om niet op het aanbod van Calatus in te gaan. 

 
83. Daarnaast bepaalt artikel 7:46c, eerste lid, onder c, BW expliciet dat op duidelijke en begrijpelijke 

wijze gegevens worden verstrekt over de prijs van de zaak. Als de aanbieder deze informatie niet 
verstrekt, is er sprake van een misleidende omissie als bedoeld in artikel 6:193d, tweede lid, 
juncto artikel 6:193f, aanhef en onder b (oud) BW. Naar het oordeel van ACM was de wet ten 
tijde van de inbreukperiode duidelijk met betrekking tot de eis dat de prijs van de zaak bij een 
koop op afstand expliciet dient te worden vermeld. De zaak in het onderhavige geval is het 
halfjaarabonnement en niet, zoals Calatus c.s. in haar toelichting tijdens de hoorzitting stelt, één 
exemplaar van het puzzelblad. Het gaat bij een abonnement immers om – geregelde levering 
van – een aantal voor menselijke beheersing stoffelijke objecten. Op grond van sub i dient in het 
geval er sprake is van een abonnement ook de minimale duur van het abonnement te worden 
genoemd. Anders dan Calatus c.s. meent, kan uit sub i juridisch gezien niet worden afgeleid dat 
bij de toepassing van sub c de prijs slechts ziet op een enkel exemplaar van het abonnement, en 
niet op de prijs van het abonnement. De uitleg van Calatus c.s. strookt niet met het doel van de 

 
 
 

 

51 Bezwaargronden, par. 4.4. 
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onderhavige (Europese) wetgeving inzake Koop op afstand, welke een hoge bescherming van 
de consument bij overeenkomsten op afstand beoogt.52

 

 

84. Ten aanzien van de stelling van Calatus c.s. dat de wetswijziging - waarbij artikel 7:46c, eerste 
lid, onder c, BW is vervangen door artikel 6:230m, eerste lid, onder e, BW - zou zijn ingegeven 
door de onduidelijkheid van de wet, merkt ACM het volgende op. Deze stelling is onvoldoende 
onderbouwd. Mede gelet op hetgeen is overwogen in randnummers 82 en 83 is ACM is van 
oordeel dat de onderhavige bepaling over het verstrekken van de prijs van de zaak voorafgaand 
aan een koop op afstand (artikel 7:46c, eerste lid, onder c, BW) duidelijk is. De wetswijziging 
heeft, anders dan Calatus c.s. stelt, niet plaatsgevonden wegens onduidelijkheid van artikel 
7:46c, eerste lid, onder c, BW, maar is het directe gevolg van de nieuwe EU Richtlijn 
consumentenrechten.53

 

 
85. Ten aanzien van de stelling van Calatus c.s. dat de gemiddelde consument de rekensom om tot 

een totaalprijs te komen eenvoudig had kunnen maken, verwijst ACM naar hetgeen zij hierover 
reeds heeft overwogen in randnummer 62. 
 

86. Daarbij merkt ACM op dat, zoals reeds overwogen in randnummer 39, bij telemarketing altijd een 
element van overrompeling in het spel is. De consument is juist vanwege dit element bij het 
nemen van een beslissing tijdens een telefoongesprek omtrent het al dan niet afsluiten van een 
abonnement geheel afhankelijk van de volledigheid van, en de wijze waarop de hiervoor 
benodigde informatie tijdens dit gesprek wordt verstrekt. 
 

87. Gelet op het voorgaande treffen de door Calatus c.s. aangevoerde bezwaargronden op dit punt 
geen doel. ACM blijft van oordeel dat Calatus heeft gehandeld in strijd met artikel 6:193d, 
tweede lid, juncto artikel 6:193f, aanhef en onder b, juncto artikel 7:46c, eerste lid, aanhef en 
onder c, BW. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 Whc. 

 
 De uitvoering van de overeenkomst 7.4.4

88. Ingevolge artikel 7:46c, eerste lid, aanhef en onder e, BW moeten aan de consument tijdig 
voordat de koop op afstand wordt gesloten op duidelijke en begrijpelijke wijze gegevens worden 
verstrekt over de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand. 
 

89. ACM heeft in het bestreden besluit vastgesteld dat Calatus geen informatie met betrekking tot de 
uitvoering van het abonnement in de gebruikte belscripts noemt. In de belscripts en tijdens de 
telemarketinggesprekken wordt wel gemeld op welke datum de consument het gratis cadeau- 
exemplaar zal ontvangen,54 maar over de wijze van uitvoering van het halfjaarabonnement – 
namelijk dat Editie Enigma iedere vier weken wordt bezorgd en dat het halfjaarabonnement uit 

 
 

52  Kamerstukken II 1999/2000, 26 861, nr. 3, p. 1 e.v. 
53 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, 
tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad. 
54  Calatus noemt deze datum de ‘valdatum’. 
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7 exemplaren bestaat – wordt geen informatie verstrekt. Dit levert eveneens een misleidende 
omissie op als bedoeld in artikel 6:193d juncto artikel 6:193f, aanhef en onder b, BW. Ook hier 
gaat het om precontractuele informatie die de handelaar de consument op grond van de wet 
dient te verstrekken, opdat de consument een geïnformeerd besluit kan nemen. Uit de wet volgt 
dat het niet volstaat om deze informatie achteraf in een bevestigingsmail of welkomstbrief te 
verstrekken. ACM verwijst tevens naar hetgeen in randnummer 75 hieromtrent is overwogen. 

 

90. Calatus c.s. voert aan dat ACM niet van haar mocht verwachten dat deze informatie werd 
verstrekt, nu de wettekst ten tijde van de inbreukperiode onduidelijk was. Daarnaast voert zij aan 
dat de gemiddelde consument in staat was de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de 
overeenkomst te kennen na het telefoongesprek. Om haar goede wil en intenties te tonen, zegt 
Calatus c.s. de verweten omissies meteen te hebben aangepakt nadat zij hier door ACM op is 
gewezen.55

 

 
91. ACM is van oordeel dat uit de wettekst duidelijk blijkt dat informatie moet worden verstrekt over 

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand voorafgaand aan het 
sluiten van de overeenkomst op afstand. De stelling van Calatus c.s. dat de wettekst niet 
duidelijk zou zijn, is niet gemotiveerd. Calatus c.s. heeft over deze modaliteiten van het 
halfjaarabonnement geen enkele informatie verstrekt. De omstandigheid dat deze omissie na de 
inbreukperiode beweerdelijk is hersteld, doet niet af aan het feit dat Calatus c.s. tijdens de 
inbreukperiode de wettelijke norm heeft geschonden. 
 

92. Gelet op het voorgaande kunnen de door Calatus c.s. aangevoerde bezwaargronden op dit punt 
niet leiden tot een ander oordeel. ACM blijft bij haar oordeel dat Calatus heeft gehandeld in strijd 
met artikel 6:193d, tweede lid, juncto artikel 6:193f, aanhef en onder b, juncto artikel 7:46c, 
eerste lid, aanhef en onder e, BW. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 Whc. 

 

7.5 Overtreders 
 
 Calatus 7.5.2

93. Op grond van artikel 8.8 Whc is het een handelaar niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken 
te verrichten als bedoeld in Afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het 
begrip handelaar is in artikel 6:193a, eerste lid, onder b, BW gedefinieerd als: “natuurlijk persoon 
of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten 
behoeve van hem handelt”. 
 

94. ACM heeft in het bestreden besluit geoordeeld dat Calatus is aan te merken als handelaar in de 
zin van artikel 8.8 Whc en daarmee als overtreder van de geconstateerde overtredingen. 
Calatus c.s. heeft het voorgaande niet bestreden. 
 
 
 

 

55 Bezwaargronden, par. 4.5. 
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 Feitelijk leidinggevers 7.5.3
Juridisch kader 

95. Artikel 5:1, derde lid, Awb luidt: 
 

“Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 
51, tweede en derde lid, [Sr] is van overeenkomstige toepassing.” (toevoeging ACM) 

 

96. Artikel 51, tweede lid, Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt: 
 

“Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging 
worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij 
daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken: 
1°. tegen die rechtspersoon, dan wel 
2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke 
leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel 
3° tegen de onder 1° en 2° genoemden tezamen.” 

 
97. Uit de jurisprudentie volgen minimumcriteria wanneer in ieder geval sprake is van feitelijk leiding 

geven in de zin van artikel 51, tweede lid, Sr: 
 

“Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake 
zijn indien de desbetreffende functionaris hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs 
gehouden maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de 
aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In deze 
situatie wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden gedragingen te 
bevorderen.”56

 

 
De heer [ A ] 

98. ACM heeft in het bestreden besluit geoordeeld dat er voldoende grond is om de heer [ A ] met 
betrekking tot de geconstateerde overtredingen als feitelijk leidinggever aan te merken. Het 
voorgaande is door Calatus c.s. niet bestreden. 
 
Mevrouw [ B ] 

99. ACM heeft in het bestreden besluit tevens geoordeeld dat er voldoende grond is om mevrouw 
[ B ] met betrekking tot de vastgestelde overtredingen als feitelijk leidinggever aan te merken. 
 

100. Calatus c.s. betwist dat mevrouw [ B ] als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt. Zij voert 
hiertoe aan dat mevrouw [ B ] weliswaar nauw betrokken was bij marketingactiviteiten en 
contactpersoon was voor de leadbedrijven en het door Calatus ingeschakelde callcenter, maar 
zij slechts verantwoordelijk was voor de operationele activiteiten. Zij droeg geen 
 

 

56 HR 16 december 1986, ECLI:NL:HR:1986:321, r.o. 5.1.1. 
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verantwoordelijkheid voor de juridische toetsing van de belscripts en de leadwerving. ACM zou 
bovendien onvoldoende hebben gemotiveerd dat zij geen consequenties verbond aan de 
incidenten waarbij de callcentermedewerkers zich niet aan het belscript hielden. De rol van 
mevrouw [ B ] is volledig uit zijn verband gerukt en zij zou niets te maken hebben met de 
gestelde overtredingen. Ter onderbouwing van deze stelling verwijst Calatus c.s. naar productie 
14 bij haar bezwaarschrift.57

 

 

101. Ter hoorzitting van 5 november 2015 heeft de heer [ A ] nog nader toegelicht dat mevrouw [ B ] 
zich weliswaar met de belscripts bezig houdt, maar dat zij nooit zelfstandig beslissingen 
hieromtrent neemt, omdat de eindverantwoordelijkheid bij hemzelf ligt. Ook de werkzaamheden 
die zij vanuit [ VERTROUWELIJK ] voor Calatus verricht, zouden allen onder 
verantwoordelijkheid van en via de heer [ A ] verlopen. 

 
102. ACM volgt Calatus c.s. niet in haar stelling. Een feitelijk leidinggever is degene die, al dan niet op 

grond van een formele dienstbetrekking, feitelijke zeggenschap kan uitoefenen over de 
gedraging van de onderneming.58 Zoals in het bestreden besluit al is overwogen (randnummers 
107 tot 114), blijkt uit het dossier voldoende dat mevrouw [ B ] ten tijde van de overtredingen niet 
slechts operationele werkzaamheden verrichtte, maar feitelijk zeggenschap uitoefende binnen 
Calatus. Dit blijkt onder meer uit de manier waarop zij zich binnen de organisatie en daarbuiten 
presenteerde. Zo werd zij bijvoorbeeld door mevrouw [ D ] en medewerkers van het callcenter 
als “de baas” van Calatus gezien.59  Daarnaast was mevrouw [ B ] verantwoordelijk voor de 
inhoud van het puzzeltijdschrift Editie Enigma60 en ondertekende zij e-mailberichten en brieven 
aan consumenten als ‘hoofdredacteur’.61 Uit verklaringen van de heer [ C ] en de heer [ A ] blijkt 
verder dat mevrouw [ B ] verantwoordelijk was voor de marketing van Calatus (en Editie 
Enigma).62

 

 
103. Mevrouw [ B ] sloot tevens via [ VERTROUWELIJK ] overeenkomsten met derden welke 

kennelijk bedoeld waren om Calatus te binden.63 De stelling van de heer [ A ] dat alle 
werkzaamheden van [ VERTROUWELIJK ] onder zijn verantwoordelijkheid werden uitgevoerd, 
wordt niet ondersteund door de feiten en omstandigheden die uit het dossier blijken. Veeleer 
blijkt hieruit dat mevrouw [ B ], als enige medewerker van [ VERTROUWELIJK ], op eigen 
verantwoordelijkheid werkzaamheden via [ VERTROUWELIJK ] ten behoeve van Calatus 
verrichtte.64

 

 
104. Voor onderhavige zaak is in het bijzonder van belang de omstandigheid dat mevrouw [ B ] 

specifiek verantwoordelijk was voor de telemarketingactiviteiten van Calatus en hierbij tamelijk 
 

 

57 Bezwaargronden, par. 7.2.2. 
58  HR 16 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:586, r.o. 8. 
59 Dossiernummer 17, p. 2 en 3, Dossiernummer 20, p. 10-11, Dossiernummer 21, p. 11 en Dossiernummer 22, p. 10. 
60  Dossiernummer 17, p. 4 en Dossiernummer 18, p. 7. 
61  Dossiernummer 2 en Dossiernummer 12, Bijlage 27. 
62 Dossiernummer 18, p. 9, verslag hoorzitting d.d. 21 mei 2015, p. 8. 
63 Bijlage bij Verslag hoorzitting d.d. 21 mei 2015 en Verslag hoorzitting d.d. 5 november 2015, p. 13-14. 
64 Dossiernummer 14, bijlage 11 en 21 en dossiernummer 54, bijlage 1. 
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zelfstandig opereerde. Dit uitte zich in het onderhouden van contact met het callcenter, het 
opstellen van de belscripts en het controleren van de werkzaamheden van het callcenter ten 
behoeve van Calatus.65 Zij voerde actief en vrijwel dagelijks regie hierover. Het callcenter stelde 
haar ook op de hoogte van klachten en weerstanden bij consumenten, die uit de gevoerde 
gesprekken bleken. 

 

105. De eindverantwoordelijkheid die de heer [ A ] stelt te hebben, kan niet wegnemen dat mevrouw [ 
B ] een eigen verantwoordelijkheid droeg voor haar handelen zoals hiervoor beschreven. De 
stelling dat mevrouw [ B ] geen verantwoordelijkheid binnen Calatus had voor de juridische 
toetsing van de belscripts en leadwerving, doet aan het voorgaande niet af. Haar formele positie 
binnen Calatus is niet doorslaggevend. De beoordeling of een functionaris is aan te merken als 
feitelijk leidinggever is een feitelijke toets, waarbij de enkele statutaire status van ondergeschikte 
betekenis is.66 Volgens ACM blijkt uit voorgaande weergave van de feitelijke situatie voldoende 
dat mevrouw [ B ] feitelijk leiding heeft gegeven aan de geconstateerde overtredingen. De door 
Calatus c.s. aangevoerde gronden kunnen dan ook niet leiden tot een ander oordeel. 

 
De heer [ C ] 

106. ACM heeft in het bestreden besluit tenslotte geoordeeld dat er voldoende grond is om de heer 
[ C ] met betrekking tot de geconstateerde overtredingen als feitelijk leidinggever aan te merken. 

 
107. Calatus c.s. betwist dat de heer [ C ] als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt. De stelling 

van ACM dat hij verantwoordelijk is voor de Nederlandse vestiging zou niet kloppen. Hij had 
enkel verantwoordelijkheden voor zijn eigen werkzaamheden en de werkzaamheden van 
mevrouw [ E ]. De heer [ C ] zag niet alle belscripts van Calatus voorbijkomen, maar werd  
slechts geïnformeerd wanneer er voor hem relevante wijzigingen waren. Daarnaast bleek uit de 
klachten die de heer [ C ] ontving niet dat er consumentenregels werden geschonden.  De  
stelling van ACM dat hij had kunnen ingrijpen, is volgens Calatus c.s. onvoldoende onderbouwd. 
De heer [ C ] was slechts operationeel leidinggever en vanuit deze rol kon hij niet ingrijpen, aldus 
Calatus c.s.67

 

 
108. Ter hoorzitting van 5 november 2015 heeft de heer [ C ] toegelicht dat hem in het sanctiebesluit 

een “stevige” functie binnen Calatus wordt toegewezen, die hij in werkelijkheid niet had. Zijn 
primaire taak is de klantenservice, maar hij heeft absoluut geen eindverantwoordelijkheid. Hij 
stemt alles af met de heer [ A ]. Hij zou ten behoeve van de activiteiten die hij voor Calatus 
uitvoert, niet zelf kunnen beslissen. Ten aanzien van de gebruikte callscripts heeft de heer [ C ] 
opgemerkt dat hij bedenkingen of opmerkingen altijd eerst zal voorleggen aan mevrouw [ B ] en 
dat zij deze dan eventueel verwerkt. Dit behoort tot zijn taak als verantwoordelijke voor de 
klantenservice. De heer [ A ] heeft verder toegelicht dat alle klachten bij hemzelf terechtkomen 

 
 

 

65 Zie o.a.: Dossiernummer 18, p. 12, 15 en 16, Dossiernummer 20, p. 12-13, 15, 27 en 30, Dossiernummer 21, p. 16-17 
en 19-21 en Dossiernummer 22, p. 10. 
66 Zie Rb. Rotterdam 27 september 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BX8528, r.o. 40 en 47. 
67 Bezwaargronden, par. 7.2.1. 
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en niet bij de heer [ C ]. De heer [ C ] ziet wel eens een callscript voorbijkomen, maar slechts om 
te controleren of de voicelog in een telemarketinggesprek goed is verlopen. 

 

109. ACM volgt Calatus c.s. hierin niet. Zoals in het bestreden besluit is overwogen (randnummers 
115 tot 121) is de heer [ C ] (enig) bestuurder van Calatus en brengt deze formele positie voor 
de wet ook (bestuurs-)verantwoordelijkheid mee, waaraan de bestuurder in kwestie zich niet kan 
onttrekken. Ten aanzien van zijn stelling dat hij niet voor de Nederlandse vestiging 
verantwoordelijk zou zijn, verwijst ACM naar de verklaring die de heer [ C ] aflegde tijdens het 
onderzoek. Hieruit blijkt dat hij in zijn hoedanigheid als directeur van Calatus twee medewerkers 
aanstuurt die in het kantoor te Veldhoven werkzaamheden voor Calatus verrichten. De heer [ C ] 
is naar eigen zeggen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de vestiging te 
Veldhoven.68

 

 
110. Uit het op de hoorzitting van 21 mei 2015 naar voren gebrachte blijkt verder dat de heer [ C ] niet 

slechts operationeel leidinggever was. Zo stelde de heer [ A ] dat de heer [ C ] in principe alles 
ziet en als hij het ergens niet mee eens is, wordt het zo aangepast dat de heer [ C ] er wel achter 
staat.69 De heer [ C ] zelf heeft eerder verklaard dat de feitelijke uitvoering met betrekking tot de 
marketing en boekhouding door de heer [ A ] en mevrouw [ B ] gebeurt, maar dat hij daarin wel 
wordt gekend en dat hij daarover regelmatig gesprekken heeft en met hen overlegt.70 Op de 
vraag of de heer [ C ] mevrouw [ B ] kan sturen met betrekking tot het maken van de belscripts 
en haar contacten met het callcenter, antwoordde de heer [ C ] bevestigend.71 Daarnaast was de 
heer [ C ] gedurende de inbreukperiode specifiek verantwoordelijk voor de klantenservice, 
klachtafhandeling en de dataverwerking72

 

 
111. Ten aanzien van de eerdere verklaringen van de heer [ C ] heeft de heer [ A ] opgemerkt dat op 

een “heel handige manier vragen zijn gesteld” en dat de heer [ C ] “uit de tent is gelokt door een 
zeer ervaren interviewer die precies wist wat deze wilde horen”. ACM merkt hieromtrent op dat 
deze verklaring niet in lijn is met de eerdere (hierboven aangehaalde) verklaringen van de heer 
[ C ]. In deze verklaringen zet de heer [ C ] duidelijk uiteen wat zijn rol binnen Calatus is. Van 
sturing tijdens het afnemen van de verklaringen is ACM niet gebleken. De stelling van de heer 
[ C ] dat hij een erg beperkte rol zou hebben binnen Calatus acht ACM, gelet op zijn eerder 
afgelegde verklaringen en de overige in het dossier aanwezige bewijsmiddelen,73 dan ook niet 
aannemelijk. 

 
112. Uit het voorgaande blijkt dat de heer [ C ] als bestuurder formeel een algemene 

verantwoordelijkheid droeg ten aanzien van de bedrijfsvoering en het tot stand komen van 
belscripts ten behoeve van telemarketinggesprekken binnen zijn invloedssfeer lag. Hij liet zich 

 
 

68  Dossiernummer 18, p. 5 en p. 8. 
69  Verslag hoorzitting d.d. 21 mei 2015, p. 7 en 8. 
70  Dossiernummer 18, p. 9-10. 
71  Dossiernummer 18, p. 15-16. 
72  Dossiernummer 18, p. 5 en Dossiernummer 17, p. 3. 
73 Zie bijvoorbeeld diverse e-mails in Dossiernummer 37. 
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op de hoogte stellen van de activiteiten van Calatus en kon zich kennelijk in de misleidende 
handelwijze van Calatus vinden. De heer [ C ] was bevoegd en redelijkerwijs gehouden 
maatregelen ter voorkoming van deze misleidende handelwijze te nemen. Hij heeft dit 
achterwege gelaten en bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat er overtredingen van de Wet 
OHP plaatsvonden. De door Calatus c.s. aangevoerde gronden kunnen dan ook niet leiden tot 
een ander oordeel. 

 

7.6 De boete 
113. Calatus c.s. is het tot slot niet eens met de door ACM aan haar opgelegde boetes. Calatus c.s. 

meent dat ACM haar Boetebeleidsregel ACM 2014 niet correct heeft toegepast. Ook zouden de 
opgelegde boetes niet evenredig zijn. Alvorens op deze bezwaren in te gaan, overweegt ACM 
wat voor de opgelegde boetes de gevolgen zijn van de herroeping van de overtreding van artikel 
7.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, onder a en b, BW. 
 
 Matiging van de opgelegde boetes 7.6.1

114. In het bestreden besluit achtte ACM het, gelet op de samenloop tussen de vastgestelde 
overtredingen, in dit geval passend om voor de overtredingen gezamenlijk één boete op te 
leggen. Bij de vaststelling van de hoogte van de basisboete heeft ACM hier rekening mee 
gehouden. Aan Calatus is in het bestreden besluit een boete opgelegd van EUR 200.000, 
waarvoor de heer [ A ] hoofdelijk aansprakelijk is gesteld tot een bedrag van EUR 50.000. 
Mevrouw [ B ] en de heer [ C ] hebben elk een boete opgelegd gekregen van EUR 25.000. 
 

115. Uit randnummer 52 en 55 van dit besluit is reeds gebleken dat ACM het bestreden besluit 
herroept voor zover dit ziet op de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, 
onder a en b, BW. 
 

116. ACM constateert dat hiermee de omstandigheden waarvoor zij in het bestreden besluit een 
totale boete heeft opgelegd van EUR 200.000 in bezwaar zijn gewijzigd. In heroverweging heeft 
ACM immers vastgesteld dat consumenten niet zijn misleid ten aanzien van de aard van het 
door Calatus aangeboden product en de belangrijkste kenmerken daarvan. 
 

117. ACM constateert tegelijkertijd dat Calatus consumenten nog steeds structureel heeft misleid 
door gedurende de inbreukperiode in namens haar gevoerde telemarketinggesprekken 
misleidende informatie te verstrekken ten aanzien van de prijs van een halfjaarabonnement op 
het puzzelblad Editie Enigma en informatie achterwege te laten ten aanzien van de prijs, de 
voornaamste kenmerken en de wijze van uitvoering van het halfjaarabonnement. Hiermee heeft 
zij consumenten op het verkeerde been gezet en onvolledig geïnformeerd. ACM acht dit 
schadelijk aangezien het vertrouwen van consumenten in telefonische verkoop door dit soort 
handelspraktijken wordt geschaad. 
 

118. ACM meent dat de herroeping van artikel 6:193c, eerste lid, onder a en b, BW niet maakt dat de 
laakbare verkoopmethode van Calatus in essentie anders wordt. De overtredingen die 
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betrekking hebben op de kern van de in het bestreden besluit veroordeelde verkoopmethode, 
blijven immers in stand. In de door Calatus gehanteerde verkoopmethode kunnen consumenten 
geen weloverwogen aankoopbeslissing nemen omdat Calatus misleidende en gebrekkige 
informatie verstrekt over haar aanbod. 

 

119. Nu er in het bestreden besluit een boete is opgelegd voor het gehele feitencomplex vanwege de 
geconstateerde samenloop, en dit geen optelsom is geweest van vier afzonderlijke boetes die 
op basis van de Boetebeleidsregel ACM 201474 opgelegd hadden kunnen worden, acht ACM het 
passend en geboden om de boete opgelegd aan Calatus te matigen tot een bedrag van 
EUR 160.000. ACM houdt de heer [ A ] hoofdelijk aansprakelijk tot een bedrag van EUR 40.000. 
De boetes die ACM heeft opgelegd aan mevrouw [ B ] en de heer [ C ] matigt zij elk tot een 
bedrag van EUR 20.000. 
 

120. Met voormelde boetebedragen wordt Calatus c.s. volgens ACM passend bestraft voor de 
geconstateerde overtredingen van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193c, eerste lid, onder d, BW 
en artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:193d, tweede lid, juncto artikel 6:193f, aanhef en onder b, 
juncto artikel 7:46c, eerste lid, aanhef en onder b, c en e BW. De gematigde boetes doen 
volgens ACM recht aan de duur en ernst van de overtredingen en de omstandigheden 
waaronder deze zijn gepleegd. 

 
 Toepassing boetebeleid 7.6.2

121. In haar bezwaarschrift75 geeft Calatus c.s. aan dat ACM de Boetebeleidsregel ACM 2014 niet 
correct heeft toegepast. Zo zou ACM bij de bepaling van de boetehoogte ten onrechte geen 
rekening hebben gehouden met de ernst van de overtredingen. Volgens Calatus c.s. was de 
wetgeving immers onduidelijk, is er geen merkbare beperking in het consumentengedrag 
waargenomen, verstrekte Calatus c.s. na afloop van het telemarketinggesprek wel alle door 
ACM wenselijk geachte informatie en maakte Calatus c.s. geen gebruik van automatische 
incasso’s. Daarnaast zou ACM diverse omstandigheden waaronder de overtredingen hebben 
plaatsgevonden ten onrechte niet mee hebben gewogen. Volgens Calatus c.s. gaat het dan om 
het schadeloos stellen van consumenten, overleg dat zij voerde met de Consumentenbond en 
het feit dat concurrenten verdergaande reclame-uitingen gebruiken. In dit verband overweegt 
ACM als volgt. 
 
Ernst van de overtredingen 

122. In het bestreden besluit (paragraaf 11.3.1) is overwogen dat consumenten door Calatus in de 
namens haar gevoerde telefonische verkoopgesprekken onvolledig zijn voorgelicht en op het 
verkeerde been zijn gezet. Consumenten werden structureel misleid over de inhoud van de 
overeenkomst die ze afsloten met Calatus. Door in het belscript bepaalde essentiële informatie 
achterwege te laten of verhuld te vermelden, konden consumenten ongewild een abonnement 
 
 

 

74 Artikel 2.7 jo. bijlage 2 van de Boetebeleidsregel ACM 2014, Stcrt. 2014, 19776. 
75 Bezwaargronden, par. 7.3. 
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afsluiten op het puzzelboek Editie Enigma. Een dergelijke handelwijze werd in het bestreden 
besluit als zeer ernstig aangemerkt aangezien het vertrouwen van consumenten in telefonische 
verkoop wordt geschaad. In het bestreden besluit is aangegeven dat er in de onderhavige zaak 
geen omstandigheden aanwezig zijn die boeteverhogend of -verlagend zouden moeten werken. 

 

123. ACM overweegt dat de door Calatus c.s. aangevoerde bezwaargronden op dit punt geen 
omstandigheden zijn die verband houden met de vaststelling van de ernst van de overtreding, 
maar veeleer met de vaststelling van de overtredingen an sich. ACM is op alle door Calatus c.s. 
in dit verband aangehaalde bezwaren reeds ingegaan in de voorgaande hoofdstukken van dit 
besluit. 
 
Geen boeteverlagende omstandigheid 

124. De stelling dat Calatus consumenten schadeloos heeft gesteld en dat deze omstandigheid 
boeteverlagend dient te werken, volgt ACM niet. Enkel de consumenten die klaagden - en dan 
volgens Calatus c.s. feitelijk alleen de consumenten die ‘serieuze klachten hadden’76 - werden 
schadeloos gesteld. Niet is vastgesteld dat Calatus alle consumenten die door haar 
handelspraktijk zijn misleid of kunnen zijn misleid, uit eigen beweging schadeloos heeft gesteld. 
Het bezwaar op dit punt treft dan ook geen doel. 
 

125. Ook het overleg dat Calatus c.s. met de Consumentenbond heeft gevoerd - wat daar ook van zij 
– kan niet leiden tot matiging van de opgelegde boetes. Dat Calatus bij de inrichting van haar 
handelspraktijk zich mede heeft laten leiden door het overleg dat zij met de Consumentenbond 
terzake voerde, doet niet af aan de door de ACM geconstateerde overtredingen. Het levert ook 
geen boeteverlagende omstandigheid op. 

 
 Evenredigheid van de opgelegde boetes 7.6.3
Calatus B.V. 

126. ACM heeft aan Calatus in het bestreden besluit een boete opgelegd van EUR 200.000. Gelet op 
randnummer 116 van dit besluit matigt ACM de opgelegde boete aan Calatus tot een bedrag 
van EUR 160.000. 
 

127. Calatus c.s. heeft zich in bezwaar op het standpunt gesteld dat de boete aan Calatus 
onevenredig hoog is. [ VERTROUWELIJK ]. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft Calatus 
c.s. jaarstukken overgelegd over de jaren 2010 (concept), 2011 (concept), 2012 en 2013. Op 
verzoek van ACM heeft Calatus c.s. op 26 november 2015 tevens jaarstukken over het jaar 
2014 overgelegd. 
 

128. ACM komt op basis van de overgelegde stukken tot de conclusie dat onvoldoende is gebleken 
dat Calatus de opgelegde boete - in dit besluit gematigd tot EUR 160.000 - niet zou kunnen 
dragen. Zij overweegt daartoe als volgt. 

 
 

76 Bezwaargronden, rn. 103. 
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129. [ VERTROUWELIJK ]. 
 

130. [ VERTROUWELIJK ]. 
 

131. [ VERTROUWELIJK ]. 
 

132. ACM is van oordeel dat de aan Calatus opgelegde boete evenredig is. Op grond van het 
hetgeen is overwogen in deze paragraaf komt ACM tot de conclusie dat Calatus c.s. 
onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Calatus onvoldoende draagkracht heeft om de 
boete te kunnen betalen. Een matiging van de boete is in dat verband dan ook niet aan de orde. 

 
Feitelijk leidinggevers 

133. ACM heeft in het bestreden besluit geconcludeerd dat de heer [ A ], mevrouw [ B ] en de heer 
[ C ] feitelijk leiding hebben gegeven aan de vastgestelde overtredingen in de zin van artikel 51, 
tweede lid, onder 2, Sr. In bezwaar stelt Calatus c.s. dat de boetes niet in verhouding staan tot 
de rol en het inkomen van betrokkenen. In dit verband overweegt ACM als volgt. 

 

De heer [ A ] 
134. ACM heeft de heer [ A ] een boete opgelegd van EUR 50.000, met dien verstande dat hij tot dit 

bedrag hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden voor de boete opgelegd aan Calatus. Gelet op 
randnummer 116 van dit besluit matigt ACM deze boete met EUR 10.000. Dit betekent dat de 
heer [ A ] hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden voor de boete opgelegd aan Calatus tot een 
bedrag van EUR 40.000. 

 
135. Calatus c.s. heeft in bezwaar naar voren gebracht dat de boete opgelegd aan de heer [ A ] 

onevenredig hoog is in vergelijking tot zijn inkomen uit arbeid. Ter onderbouwing van haar 
standpunt is een loonstrook over de maand april 2015 en de jaaropgave van het jaar 2014 
overgelegd. Op verzoek van ACM zijn op 11 november 2015 tevens zijn aangifte 
inkomstenbelasting 2013 en 2014 (in concept) overgelegd. 

 
136. ACM overweegt als volgt. [ VERTROUWELIJK ]. 

 
137. ACM komt op basis van de overgelegde stukken tot de conclusie dat Calatus c.s. er niet in is 

geslaagd te onderbouwen dat de heer [ A ] moet worden geacht in zodanig uitzonderlijke 
financiële omstandigheden te verkeren dat zijn draagkracht, althans het gestelde gebrek 
daaraan, zou moeten leiden tot (verdere) matiging van de opgelegde boete. Het bezwaar van 
Calatus c.s. op dit punt treft aldus geen doel. 

 

Mevrouw [ B ] 
138. Ten aanzien van mevrouw [ B ] heeft ACM in het bestreden besluit, alle omstandigheden 

tezamen bezien, een boete van EUR 25.000 evenredig geacht. Gelet op randnummer 116 van 
dit besluit matigt ACM deze boete tot een bedrag van EUR 20.000. 
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139. In bezwaar heeft Calatus c.s. ook ten aanzien van mevrouw [ B ] aangevoerd dat de boete 
onevenredig hoog is in vergelijking tot haar inkomen uit arbeid. Ter onderbouwing van haar 
standpunt is een loonstrook van de maand april 2015 en de jaaropgave van het jaar 2014 
overgelegd. Op verzoek van ACM zijn op 11 november 2015 tevens de aangifte 
inkomstenbelasting 2013 en 2014 (in concept) overgelegd. 
 

140. ACM overweegt als volgt. [ VERTROUWELIJK ]. ACM komt op basis van de overgelegde 
stukken eveneens tot de conclusie dat Calatus c.s. er niet in is geslaagd te onderbouwen dat 
mevrouw [ B ] moet worden geacht in zodanig uitzonderlijke financiële omstandigheden te 
verkeren dat haar draagkracht, althans het gestelde gebrek daaraan, zou moeten leiden tot 
(verdere) matiging van de opgelegde boete. Het bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft aldus 
geen doel. 

 

De heer [ C ] 
141. Ten aanzien van de heer [ C ] heeft ACM in het bestreden besluit, alle omstandigheden tezamen 

bezien, een boete van EUR 25.000 evenredig geacht. Gelet op randnummer 116 van dit besluit 
matigt ACM deze boete tot een bedrag van EUR 20.000. 
 

142. In bezwaar heeft Calatus c.s. naar voren gebracht dat de aan de heer [ C ] opgelegde boete 
onevenredig hoog is in vergelijking tot zijn inkomen uit arbeid. Ter onderbouwing van haar 
standpunt is een loonstrook van de maand april 2015 en de jaaropgave van het jaar 2014 
overgelegd. Op verzoek van ACM zijn op 11 november 2015 tevens de aangifte 
inkomstenbelasting 2013 en 2014 overgelegd. 
 

143. ACM overweegt als volgt. [ VERTROUWELIJK ]. 
 

144. Op basis van de in de bezwaarfase ter beschikking gestelde gegevens komt ACM tot de 
conclusie dat handhaving van een boetehoogte van (na matiging op grond van randnummer 116 
van dit besluit) EUR 20.000 gezien de draagkracht van de heer [ C ] niet evenredig is. Het 
bezwaar van Calatus c.s. op dit punt treft aldus doel. Als gevolg hiervan matigt ACM de aan de 
heer [ C ] opgelegde boete aanvullend met EUR 5.000. Dit betekent dat de heer [ C ] een boete 
opgelegd krijgt van EUR 15.000. 

 
8. Conclusie 

145. Gelet op al het voorgaande concludeert ACM dat zij het bestreden besluit herroept ten aanzien 
van de geconstateerde overtreding van artikel 6:193c, eerste lid, onder a en b, BW. Ook acht 
ACM het bezwaar van Calatus c.s. ten aanzien van de evenredigheid van de aan de heer [ C ] 
opgelegde boete gegrond. 
 

146. Als gevolg hiervan matigt ACM de opgelegde boete aan Calatus tot EUR 160.000, de boete aan 
de heer [ A ] (in de vorm van een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de boete 
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opgelegd aan Calatus) tot EUR 40.000, de boete aan mevrouw [ B ] tot EUR 20.000 en de boete 
aan de heer [ C ] tot EUR 15.000. 
 

9. Dictum 
De Autoriteit Consument en Markt: 

 
I. verklaart de bezwaren van Calatus B.V., de heer [ A ], mevrouw [ B ] en de heer [ C ] tegen het 

besluit van 1 juli 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/203593 gegrond voor zover deze zien op: 
 de overtredingen van artikel 6:193c, eerste lid, onder a en b, BW; 
 de mate van evenredigheid van de opgelegde boete aan de heer [ C ]; 

 
II. herroept het besluit van 1 juli 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/203593, voor zover daarbij: 

 overtredingen zijn vastgesteld van artikel 6:193c, eerste lid, onder a en b, BW, en stelt 
thans vast dat Calatus B.V. artikel 6:193c, eerste lid, onder a en b, BW niet heeft 
overtreden en dat de heer [ A ], mevrouw [ B ] en de heer [ C ] mitsdien geen feitelijk 
leiding hebben gegeven hieraan; 

 een boete is opgelegd van EUR 200.000 aan Calatus B.V., en stelt deze boete thans 
vast op EUR 160.000; 

 de heer [ A ] tot een bedrag van EUR 50.000 hoofdelijk aansprakelijk is gehouden voor 
de boete opgelegd aan Calatus B.V., en stelt deze hoofdelijke aansprakelijkheid thans 
vast tot een bedrag van EUR 40.000; 

 een boete is opgelegd van EUR 25.000 aan mevrouw [ B ], en stelt deze thans vast op 
EUR 20.000; 

 een boete is opgelegd van EUR 25.000 aan de heer [ C ], en stelt deze thans vast op 
EUR 15.000; 

 
III. verklaart de bezwaren van Calatus B.V., de heer [ A ], mevrouw [ B ] en de heer [ C ] tegen het 

besluit van 1 juli 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/203593 voor het overige ongegrond. 
 

Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 

 
 
 

w.g. 
mr. J.G. Vegter 
Bestuurslid 

 
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen 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. 
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