Toekomstgericht toezicht:
De consument centraal
Bernadette van Buchem, directeur Directie Consumenten

8 juni 2017 | Bird & Bird, Den Haag | Vereniging voor Reclamerecht
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Strategie ACM
 Het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en
consumenten.
 Stimuleren van markten waarin
 de consument echt kan kiezen en
 ondernemers vrijuit kunnen concurreren om de gunst van
de klant.
 De consument staat centraal.
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Strategie ACM bij de Directie Consumenten
 Wij bevorderen bewuste, geïnformeerde en
assertieve consumenten (o.a. via ConsuWijzer.nl).
 Wij informeren bedrijven over de regels via ACM.nl.
 Wij lossen collectieve consumentenproblemen op.
 Wij zijn aan zet als het private fundament geen
effect (meer) heeft.
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Toezichtstijl: probleemoplossend toezicht
Het probleem staat centraal.
Dat bepaalt wat we oppakken èn hoe we dat doen.

Detectie

Indicatoren,
nulmeting

Onderzoek

Indien nodig indicatoren en
nulmeting bijstellen

Aanpak

Effect

Vervolgmetingen
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Recente voorbeelden
Consument heeft recht op controleerbare en begrijpelijke energierekening (23-5-2017 | Monitoring)
De consument heeft recht op een begrijpelijke en controleerbare energierekening. ACM vindt dat dit beter moet en kan.
ACM pleit voor meer transparantie bij online reviews (11-05-2017 | Verkenning, onderzoek, consumentenvoorlichting & guidance)
ACM heeft geen aanwijzingen gevonden dat er bij online reviews zaken structureel mis gaan. ACM pleit wel voor meer transparantie.
In opdracht van de ACM heeft onderzoeksbureau Motivaction onderzoek gedaan naar hoe consumenten bij hun aankopen online reviews gebruiken.
Richtlijnen voor ondernemers voor gebruik online reviews
Checklist voor verkoop via internet (01-05-2017 | Guidance)
Verkoopt u via internet aan consumenten? Met deze checklist van de ACM kunt u nagaan of u aan de regels voldoet.
Direct PC past verkooppraktijk aan (28-03-2017 | Normoverdragend gesprek)
ACM heeft de eigenaar van Direct PC aangesproken zijn verkooppraktijk aan te passen vanwege klachten van vooral oudere consumenten.
Besluit op bezwaar in boete aan webwinkel Shoebaloo B.V. (08-03-2017 | Boete)
ACM handhaaft in bezwaar de boetes die waren opgelegd aan webwinkel Shoebaloo voor onjuiste informatie over recht op ontbinding aankoop.
Energieleverancier Oxxio beboet voor onjuiste registratie klantgegevens (01-03-2017 | Boete)
ACM heeft energieleverancier Oxxio een boete opgelegd van een miljoen euro voor de onjuiste registratie van klantgegevens.
Autoprijzen duidelijker dankzij actie ACM (01-03-2017 | Guidance & monitoring)
ACM heeft vastgesteld dat de prijzen van nieuwe auto’s inclusief de verplichte autorijklaarkosten worden vermeld.
Toezichthouders ACM en AP treden op tegen StemWijzer.nl (08-02-2017 | Normoverdragend gesprek)
ACM en AP hebben de beheerder van Stemwijzer.nl aangesproken op gebruik van cookies en beveiliging website.
ACM start onderzoek naar Volkswagen (19-12-2016 | Onderzoek)
ACM start onderzoek naar Volkswagen. ACM gaat na of de consumentenregels zijn overtreden door de gebruikte software bij dieselauto’s.
Aanbiedingen moeten echte aanbiedingen zijn (08-12-2016 | Guidance)
ACM heeft de afgelopen periode enkele grote speelgoedketens gewezen op de regels rondom het aanprijzen van producten.
ACM zet volgende stap in aanpak oneerlijke aanpak oneerlijke incassopraktijken (15-11-2016 | Consumentenvoorlichting)
ACM start een voorlichtingscampagne om consumenten weerbaar te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche.
D-reizen en CheapTickets.nl voortaan duidelijk over reisprijzen (09-11-2016 | Toezegging)
D-reizen en CheapTickets.nl zijn vanaf nu duidelijk over de prijzen van hun reizen. Dit betekent dat alle onvermijdbare kosten in de prijs zitten.
ACM beboet vijf webwinkels voor overtreden regels annulering aankoop (25-10-2016 | Boete)
ACM heeft een boete opgelegd aan vijf webwinkels in de modebranche omdat zij hun klanten onvoldoende informeerden over de regels bij annulering
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Hoe laveren wij in het huidige speelveld?
Samen sterk!
• Privaat fundament
• Andere toezichthouders – nationaal en internationaal
• Andere spelers
Enkele voorbeelden:
Webwinkels
Autorijklaarmaakkosten
Incassopraktijken
Online reviews
Stemwijzer
In app purchases
Subscription traps
AV & N&A social media

o.a. Thuiswinkel.org, LMIO
o.a. ANWB, CoBo, BOVAG, RAI
o.a. AFM
o.a. SRC
o.a. Autoriteit Persoonsgegevens
o.a. CPC
o.a. CPC en ECC-net
o.a. CPC (en EDIMA)

En niet te vergeten de rol van de media.
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Ongevraagde zendingen
• 2014-2015: Onderzoek naar Lecturama
• 2014-2015: Europese samenwerking:
– Kennisdeling: e-enforcement werkgroep, questionnaires
– Onderzoeksrapport

• 2015: Snelle interventies:
– Top 10 handelaren
– Campagne: Niet besteld, geef geen geld

• 2016-2017: Incasso project
• 2016-2017: Europese samenwerking
–
–
–
–

Gezamenlijk onderzoek + kennisproducten
Handhavingsverzoeken
Contact Media
Versterking door gerelateerde projecten: social media
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5 situaties

Klopt de factuur?

Onderneem actie!
Een link naar een
voorbeeldbrief
waarmee je de
totstandkoming van
een overeenkomst
kunt ontkennen.
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CPC: Vervolgzendingen
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Uitdagingen
Vanaf 1993 is er in Nederland internet voor het brede publiek.
Toch is ook nog in 2017 de Online consument de uitdaging.
Snelle technologische ontwikkelingen
Snelle marketingontwikkelingen
Snelle mediaontwikkelingen
Gesloten mediasystemen
Vluchtige campagnes
Internationale spelers
versus
Zorgvuldig onderzoek en besluitvorming
 Noodzaak tot (internationale) samenwerking.
 Behoefte aan nieuwe mogelijkheden in instrumenten en rollen.
Er zijn positieve ontwikkelingen maar gaan die snel genoeg?
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Stellingen

• Ook een toezichthouder moet aan
reclame doen.
• De grensoverschrijdende
toezichthouder: een goed idee.
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