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a. Juridisch kader
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• Nederlandse Reclame Code

– Inclusief Algemene Aanbevelingen

• Bijzondere Reclamecodes

onder andere relevant:

– Code reclame via e-mail

– Reclamecode Social Media & 

Influencer Marketing (RSM) 2019

Juridisch kader
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Jaarverslag SRC 2020

Juridisch kader
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Jaarverslag SRC 2020

Juridisch kader

The Internship, 2013
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b. Greep uit de (zelfregulerings-)praktijk
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Best wat uitspraken over verkoop via online 

marktplaatsen. Niet gek, want:

10

• Hot topic: informatieverplichtingen voor online 

marktplaatsen

• Moderniseringsrichtlijn introduceert verplichting 

voor online marktplaatsen om informatie te geven 

over hoedanigheid derde die product aanbiedt 
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• Product wordt aangeboden met daarbij de 

vermelding:

“Items are sold and shipped by 

USA Warehouse”

• Warenhuis bleek zich in China te bevinden

• Klager koopt nooit producten uit China “omdat in 

dat land arbeiders onder slechte omstandigheden 

moeten werken voor weinig loon”

• Klager: reclame-uiting is in strijd met de waarheid

Wish.com

RCC 25 augustus 2020, Dossiernr. 2020/0335
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Voorzittersafwijzing:

• ‘USA Warehouse’ impliceert niet dat producten in de VS zijn 

geproduceerd

• Consument houdt rekening met de mogelijkheid dat seller

(ongeacht vestigingsplaats) via Wish producten verkoopt en 

levert die in China zijn gemaakt

Wish.com
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• Koopjedeal biedt poloshirt aan:

– Adviesprijs EUR 79,99

– Korting EUR 60,00

– Verkoopprijs EUR 19,99

• Product wordt op andere website verkocht, met daarbij 

vermelding van adviesprijs van EUR 49,95

Koopjedeal

RCC 14 september 2021, Dossiernr. 2021/00304
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Verweer:

• Adviesprijzen zijn afkomstig van leverancier 

• De genoemde prijzen zijn in het verleden werkelijk gebruikt

• Koopjedeal luistert naar adviezen en past uitingen graag aan

• Nu het probleem met de shirts is opgelost, begrijpt Koopjedeal

niet wat klager verder nog wenst

• Koopjedeal geeft toe dat het artikel twee keer online stond: een 

keer met de juiste en een keer met de onjuiste prijs. De onjuiste 

prijs was veroorzaakt door een systeemfout en is meteen 

hersteld

Koopjedeal
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RCC:

• Het woord ‘adviesprijs’ is een gestandaardiseerd begrip 

waarvan de betekenis bij de gemiddelde consument 

bekend is, namelijk dat het de prijs is die door de 

fabrikant of importeur van het product is vastgesteld 

en die aan detailhandelaren wordt geadviseerd

• Algemene Aanbevelingen:

– Gebruik van de term ‘adviesprijs’ is misleidend wanneer 

daarmee niet de door de fabrikant of importeur vastgestelde 

prijs wordt bedoeld, maar een prijs die door adverteerder zelf is 

vastgesteld

Koopjedeal
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• Door onjuiste adviesprijs is geen juiste informatie 

verstrekt over het prijsvoordeel als bedoeld onder d van 

art. 8.2 NRC

• In het voortzetten door adverteerder van deze manier 

van reclame maken via misleidende uitingen ziet de 

Commissie aanleiding de onderhavige uitspraak via een 

Alert bekend te maken onder een breed publiek.

Koopjedeal
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• Product wordt aangeboden met daarbij een 

afbeelding van een metalen blok met een 

scharnierende arm:

• In omschrijving van het product staat dat geen

arm wordt meegeleverd

• Bij ontvangst bleek geen arm te zijn meegeleverd

• Klager vindt de advertentie misleidend

Deurdranger

RCC 30 september 2019, Dossiernr. 2019/00638
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RCC:

• Consument zal aan de hand van de afbeelding, 

waarbij geen duidelijk voorbehoud is gemaakt, 

verwachten dat het artikel wordt geleverd zoals 

het is afgebeeld, dus mét de arm

• RCC verwijst naar Algemene Aanbevelingen: 

– RCC beveelt aan dat indien een product wordt 

aangeboden en die aanbieding vergezeld gaat van een 

afbeelding (die dat product moet voorstellen), deze 

illustratie volstrekt hetzelfde product weergeeft als 

hetgeen in de aanbieding of omschrijving wordt 

geadverteerd (april 1978)

• Mededeling onderaan pagina onvoldoende

Deurdranger
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Oplossing I/II?
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Oplossing II/II?
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• Klager koopt airco via Bol.com bij third party seller

• In advertentie staan drie foto’s van twee 

verschillende airco’s

• Klager ontvangt het model dat hij juist niet wil

Bol.com I/II

RCC 20 augustus 2020, Dossiernr. 2020/00370
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Verweer:

• Omdat het gaat om het aanbod van een externe verkoper, 

heeft bol.com geen kennis van het product dat aan de klant 

wordt geleverd

• De externe verkoper is verantwoordelijk voor het nakomen 

van de overeenkomst en daarmee het leveren van een 

product dat overeenstemt met het aanbod op de website 

• Het is deze verkoper die op het platform zelf zijn aanbod 

bepaalt en de productspecificaties met bijbehorende 

afbeeldingen aanlevert

• Gelet op het voorgaande moet klager niet bol.com 

aanspreken maar de externe verkoper. Bol.com is geen 

adverteerder in de zin van art. 1 NRC

Bol.com I/II
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• RCC verwijst naar eerdere uitspraak (dossier 

2017/00613) 

• In die zaak verwijst de RCC weer naar nog eerdere 

uitspraak (dossier 2013/00846):

– Uiting wordt geïntegreerd getoond op website Bol.com

– Uiting heeft een opmaak die is afgestemd op website 

Bol.com

– Plaatsen van een bestelling gebeurt via Bol.com

 Bol.com heeft een actieve en belangrijke rol, dus 

medeverantwoordelijk voor reclame-uiting

Bol.com I/II
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• Reclame-uiting is misleidend en daardoor oneerlijk als 

bedoeld in artikel 7 NRC

• De uiting is inmiddels aangepast, in die zin dat de uiting 

nog slechts één afbeelding bevat 

Gelet hierop acht de voorzitter het niet nodig om een 

aanbeveling te doen

Bol.com I/II
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• Product wordt aangeprezen met de mededeling: 

“Op voorraad

Wordt binnen 24 uur verzonden”

• Klager heeft op 8 juni 2021 een bestelling geplaatst

• Bestelling is op 9 juni 2021 verzonden

• Levering vindt plaats tussen 17 en 29 juni 2021

Fruugo

RCC 9 augustus 2021, Dossiernr. 2021/00282
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Verweer:

• Bestelling werd afgehandeld door Chinese retailer. Op de 

productpagina staat duidelijk dat dit product binnen 24 

uur wordt verzonden. Er staat niet dat het product binnen 

24 uur wordt bezorgd. 

• “Shipped out” heeft een andere betekenis dan 

“delivered”. Het product is daadwerkelijk binnen 24 uur

verzonden

• Bij ieder product staan op de productpagina de beoogde 

bezorgmomenten weergegeven, onder de 

productomschrijving in een drop-down-menu

Fruugo
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RCC:

• Consument zal verwachten dat het product binnen korte termijn

wordt bezorgd

• Het ligt niet voor de hand dat consument drop-down-menu 

voorafgaand aan de bestelling ziet

• De uitdrukkelijke en absolute toezegging dat de bestelling binnen 

24 uur wordt verzonden, wekt bij de consument het redelijke 

vertrouwen op een snelle levering

• Had op de weg van adverteerder gelegen om de consument op 

duidelijke wijze te attenderen op dat verzending binnen 24 uur 

niet impliceert dat het product binnen een zeer korte termijn 

wordt bezorgd

Fruugo
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• Klager was wederverkoper op Bol.com

• Ondanks opzeggen overeenkomst met Bol.com werden 1.374 

producten niet van Bol.com verwijderd

Bol.com II/II

RCC 11 februari 2021, Dossiernr. 

2020/00623
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Klager:

• Bewust productpagina’s (‘spookpagina’s’) online houden 

+ gebruik van specifieke reclame-uitingen op de pagina’s 

gaat gepaard met onjuiste informatie 

• Online houden + gebruik uitingen is ook onduidelijk en 

ondubbelzinnig ten aanzien van beschikbaarheid van 

producten

Bol.com II/II
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RCC:

• Niet voldoende duidelijk dat de producten nooit meer 

beschikbaar zullen zijn via bol.com

• De enkele mededeling “Houd er rekening mee dat het 

artikel niet altijd weer terug op voorraad komt” geeft 

wat dit betreft onvoldoende informatie

Bol.com II/II
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RCC:

• Nu elk van de uitingen de gemiddelde consument ertoe kan 

brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij 

anders niet had genomen, acht de Commissie deze uitingen 

misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC

• Consument kan bijvoorbeeld besluit om aankoop uit te 

stellen, met de geachte dat het product later waarschijnlijk 

weer via bol.com verkrijgbaar zal zijn

• Het begrip “besluit over een transactie” moet ruim worden 

uitgelegd

Bol.com II/II
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Art. 8.5 NRC

Onder alle omstandigheden misleidend zijn de wijzen van 

reclame maken als opgenomen in Bijlage I bij de NRC.

Bol.com II/II
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RCC: Geen sprake van lokkertjes en bait and switch, want in 

advertentie wordt geen prijs genoemd.

Bol.com II/II
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41 Bol.com II/II
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“Nu de klacht niet expliciet is gericht tegen één of meer 

zoekresultaten via een zoekmachine als Google Search, ziet 

de Commissie geen aanleiding om zich hierover verder uit 

te laten.”

Bol.com II/II
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c. Discussie en vragen
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