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PRAKTIJK
Dr. P.T. Dijkstra* en drs. A.A.M. Tuinstra-Karel**

Toepassing van gedragsinzichten in het
consumentenrecht door de Autoriteit
Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt past steeds vaker gedragswetenschappelijke inzichten toe bij de detectie,
analyse en aanpak van consumentenproblemen. Hierdoor beschikt de toezichthouder anno 2017 over een
breder palet aan detectiemethoden, onderwerpen van onderzoek en interventies. Tevens is er meer bezinning
op de effectiviteit van interventies. Met het oog op de toekomst zien we ruimte voor verdere ontwikkeling
en voor het explicieter toepassen van gedragsinzichten. Specifieke uitdagingen voor de toekomst zijn het
beoordelen van misbruik van consumentengedrag, het voorkomen en aanpakken van schadelijk gedrag
van bedrijven, en het bepalen van de effectiviteit van boetes en andere instrumenten.

1. Introductie1

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) voert de
Mededingingswet uit, houdt toezicht op een aantal speci-
fieke gereguleerde sectoren (onder andere post en ener-
gietransport) en past het consumentenrecht toe. Het doel
is kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten te
bevorderen door het oplossen en voorkomen van markt-
en consumentenproblemen.

De ACM analyseert markt- en consumentenproblemen
vanuit verschillende disciplines. Naast het juridisch en
economisch perspectief heeft de ACM de laatste jaren
nadrukkelijk aandacht voor inzichten uit gedragsweten-
schappen zoals sociale psychologie, gedragseconomie en
criminologie. Bij de toezichthouder werken inmiddels
verschillende medewerkers met een achtergrond in een
of meer van deze disciplines. Ook wisselt de ACM regel-
matig kennis uit met gedragsteams bij ministeries en an-
dere toezichthouders, en werkt zij samen met gedragswe-
tenschappers van verschillende universiteiten.

Deze acties helpen de ACM om haar toezicht te verrijken.
Daarbij beseft de toezichthouder dat consumenten ge-
dragsvalkuilen hebben en dat mensen fouten maken bij
het nemen van beslissingen; er is sprake van beperkte ra-
tionaliteit. Concreet resulteert deze invalshoek in een
breder palet aan detectiemethoden, onderwerpen van
onderzoek en interventies. Tevens is er meer bezinning
op de effectiviteit van interventies. Dit alles binnen het
kader van het consumentenrecht en in aanvulling op be-
staande technieken en instrumenten.

In dit artikel zetten we uiteen hoe de ACM anno 2017
gebruikmaakt van gedragsinzichten in haar toepassing
van het consumentenrecht. We illustreren tegen welke

vragen we aan lopen en waar we ruimte voor ontwikke-
ling zien. Ten slotte staan we stil bij een aantal uitdagin-
gen die gedragsinzichten met zich meebrengen voor de
toekomst. Voor die uitdagingen staan we niet alleen.
Daarom verwelkomt de ACM het debat over de inzet
van gedragswetenschappelijke inzichten in beleid en
toezicht.

2. Detectie en prioritering

De ACM ontvangt signalen en marktinformatie van
consumenten, concurrenten en andere stakeholders.
Daarnaast verricht de toezichthouder zelf marktonder-
zoek om consumentenproblemen te detecteren.

Voor een groot deel sluiten de vergaarde signalen en
marktinformatie aan bij de verschillende verboden gedra-
gingen in de consumentenwetgeving. Die wetgeving is
mede gebaseerd op gedragsinzichten. Zo is ‘misleiding’
niet slechts het onvoldoende of onjuist informeren van
consumenten, maar kunnen ook de algemene presentatie
en marketing van het product consumenten zodanig
verwarren dat sprake is van een oneerlijke handelsprak-
tijk.2 Bijvoorbeeld wanneer ‘gratis’ producten eigenlijk
betaalde abonnementen blijken te zijn. Een ander voor-
beeld van gedragsinzichten in consumentenwetgeving is
de wettelijke bedenktijd bij verkoop buiten de verkoop-
ruimte, die specifiek is bedoeld om consumenten de kans
te geven om af te koelen en om te gaan met de psycholo-

Werkzaam bij het Economisch Bureau van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)*
Werkzaam bij het Economisch Bureau van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)**

De auteurs nemen deel in het Kennisnetwerk Gedragsbeïnvloeding en in het Kennisnetwerk Effectmeting van de ACM. De auteurs zijn
erkentelijk voor de bijdragen van Dries Cuijpers, Yasmin Alibux, Mareille de Bloois en Wiesje van den Berg. Contact: annemieke.
tuinstra@acm.nl.

1.

Art. 6:193c BW. Zie ook de Leidraad voor de tenuitvoerlegging/toepassing van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelsprak-
tijken, 2016, p. 65: ‘Uit inzichten uit de gedragseconomie blijkt dat niet alleen de inhoud van de verstrekte informatie, maar ook de manier

2.

waarop de informatie wordt gepresenteerd een aanzienlijke invloed kan hebben op de manier waarop consumenten erop reageren. Om
die reden betreft artikel 6 uitdrukkelijk situaties waarin handelspraktijken “op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie”
consumenten kunnen bedriegen, “zelfs als de informatie feitelijk correct is”.’
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gische druk die van zulke verkoop kan uitgaan.3 Bijvoor-
beeld in het geval van colportage. En het ongewild ‘vast-
zitten’ aan abonnementen was reden voor de indieners
van de Wet Van Dam om stilzwijgende verlenging en
lange opzegtermijnen aan banden te leggen.4

Veel van de zaken die de ACM oppakt, hebben daardoor
al een gedragswetenschappelijke component.5 Maar we
zien ruimte voor verdere integratie van gedragsinzichten
in de detectie van consumentenproblemen, waarbij er
explicieter oog is voor potentieel misbruik van gedrags-
valkuilen en beperkte rationaliteit van consumenten. Re-
levante indicatoren bij dergelijke ‘behavioural detection’6

zijn bijvoorbeeld contractvoorwaarden die gericht zijn
op gedragsvalkuilen, zoals lage starttarieven, opzegkosten
of default-opties. Een andere indicator is consumenten-
verwarring over een product vanwege de prijsstructuur
of de vele opties, waardoor consumenten door de bomen
het bos niet meer zien. De literatuur op het gebied van
behavioural industrial organisation en marketing biedt
verdere aanknopingspunten voor de detectie van poten-
tieel misbruik van consumentengedrag (maar het is de
vraag in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van misbruik
– hierover later meer).

Gedragsinzichten kunnen ook bijdragen aan innovatieve
detectiemethoden, zoals speciale campagnes en online-
hulpmiddelen voor tipgevers. Noemenswaardig in dit
verband is de ‘Fly on the wall’-campagne, over illegale
kartelvorming en over de mogelijkheid om hierover tips
in te dienen bij de ACM. Bij deze campagne werd niet
alleen ingezet op voorlichting, maar heeft de toezichthou-
der middels een eenvoudige ‘kartelcheck’ op de ACM-
website én een persoonlijke aanpak via sociale media7

tevens geprobeerd om het verstrekken van tips zo laag-
drempelig mogelijk te maken. Dit heeft tot een verdubbe-
ling in het aantal tips geleid. Dezelfde gedragsprincipes
kunnen worden toegepast in de detectie van consumen-
tenproblemen.

De ACM kan niet alle consumentenproblemen aanpakken
en moet daarom keuzes maken. Bij het prioriteren kijken
we naar de (potentiële) omvang van de consumentenscha-
de, het maatschappelijk belang en of we in staat zijn om
het probleem effectief op te lossen. We zien geen grote
verschuiving in het type consumentenproblemen dat de

ACM prioriteert, mede omdat veel van de opgepakte za-
ken aansluiten bij de op gedragsinzichten gebaseerde
wetgeving. Maar door toenemende kennis over consumen-
tengedrag kijkt de ACM met een bredere blik naar het
begrip ‘consumentenschade’. Daardoor worden sommige
zaken eerder opgepakt dan voorheen.

3. Onderzoek en analyse

Wanneer een consumentenprobleem wordt opgepakt,
volgt een fase van nader onderzoek en analyse van de
verzamelde gegevens. Daarin past de ACM de toenemen-
de kennis over gedragsinzichten regelmatig toe. Zo wordt
er bij het formuleren van de schadetheorie vaker stilge-
staan bij het daadwerkelijke consumentengedrag, inclusief
bekende gedragsvalkuilen en beperkte rationaliteit. Dit
past bij de eerdergenoemde bredere benadering van het
begrip ‘consumentenschade’.

Maar ook factoren die een rol spelen bij het (niet-)nale-
vingsgedrag van bedrijven worden onder de loep geno-
men. Kennen de bedrijven de regels eigenlijk wel, of
hebben we te maken met een notoire overtreder; of speelt
het probleem breder en ligt het wellicht aan de branche-
cultuur? Om deze en andere vragen te beantwoorden zijn
de analysetools en werkwijzen bij de ACM aangevuld
met inzichten uit de sociale psychologie. Daarin wordt
aandacht besteed aan de volgende vragen: Wat is het
probleemgedrag? Welke doelgroepen kunnen worden
onderscheiden? Welke factoren dragen bij aan het pro-
bleemgedrag? En welk gedrag willen we graag zien van
de doelgroepen?8

Toch worden expliciete referenties naar gedragseconomie
of andere gedragswetenschappen nog vaak achterwege
gelaten in de uiteindelijke besluiten. Zo ging het in de
zaak Ryanair9 feitelijk om drip pricing: stap voor stap
komen er verplichte bijkomende kosten bij, maar die
worden niet vooraf vermeld in de totaalprijs. Deze gedra-
ging is bekend in zowel de gedragswetenschappelijke li-

Commission staff working document, accompanying document to the Proposal for a directive on consumer rights, 2008, p. 108: ‘The
rationale for the right of withdrawal in off-premises contract is (…) to deal with the psychological pressure (social pressure in home-
parties or pressure at home or workplace) and the lack of possibility given to the consumer to compare with other competing offers.’

3.

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State bij het Voorstel
van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging
en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), 2007.

4.

Naar aanleiding van signalen van consumenten en vergaarde marktinformatie zet de ACM bijvoorbeeld in op duidelijke en begrijpelijke
tarieven en voorwaarden, heeft er een succesvolle ‘waarschuwingsdag abonnementen’ plaatsgevonden en is er met het ‘aanbod op maat’

5.

voor gezorgd dat energieaanbieders consumenten een aanbod doen op basis van hun daadwerkelijke eigen gebruik, om te voorkomen
dat over- of onderschattingen van het eigen verbruik resulteren in grote kostenverschillen achteraf.
J.Y. Campbell e.a., ‘Making financial markets work for consumers: an open letter to America’s first consumer protection czar’, Harvard
Business Review (89) 2011, afl. 7, p. 47-54.

6.

Toezine, ‘ACM geeft voorlichting over kartels via LinkedIn’, 6 september 2016.7.
Het is overigens wel de vraag hoever de toezichthouder moet gaan in het formuleren van het gewenste gedrag. Volstaat bijvoorbeeld het
specificeren van welke informatie waar moet worden aangeboden, of zou de toezichthouder zich ook moeten bezighouden met de manier
waarop aanbieders informatie presenteren?

8.

Op haar website bood Ryanair vliegtickets aan voor prijzen zonder alle verplichte bijkomende kosten, zoals luchthavenbelasting en ad-
ministratiekosten. Consumenten konden dus geen ticket boeken voor de geadverteerde prijs en waren in de meeste gevallen aanzienlijk
duurder uit. Ryanair is hiervoor beboet, zie www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11253/Consumentenautoriteit-beboet-Ryanair.

9.
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teratuur als de praktijkliteratuur.10 Maar noch de term
‘drip pricing’, noch relevante onderzoeksresultaten ten
aanzien van de gevolgen voor consumenten worden aan-
gehaald in het besluit. Dat ging over het overtreden van
de Europese Luchtvaartverordening door het niet vooraf
vermelden van alle vaste en onvermijdbare kosten. In de
zaak World Ticket Center (WTC)11 waren optionele
reisopties, zoals een reisverzekering en een hotelboeking,
al aangevinkt. Feitelijk ging het hier om het inspelen op
de default bias van consumenten, het effect dat gebruik-
maakt van de voorkeur voor een standaardoptie waardoor
meer mensen deze optie kiezen dan zonder vooraf inge-
vulde opties. De besluittekst focust echter op het feit dat
de gedraging in strijd is met de Reclamecode Reisbranche
en daarmee met de vereisten van professionele toewijding.

Het is de vraag of aanvullende gedragswetenschappelijke
analyses in dit soort zaken noodzakelijke toevoegingen
zijn in het motiveren van de overtreding. In het geval van
bovengenoemde zaken werden beide besluiten van de
ACM in hoger beroep bevestigd.12, 13 Dit is echter een te
nauwe blik; bij de ACM beogen we immers uiteindelijk
het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. Om een geschik-
te interventie te bepalen kan het daarom toch noodzake-
lijk zijn gedragswetenschappelijke analyse uit te voeren
en te gebruiken als motivering van de overtreding, zodat
het bedrijf beter begrijpt waarom zijn handelen niet deugt.

Een andere vraag die zich voordoet na de WTC-zaak, is
of er in afwezigheid van een bestaande gedragscode ook
geconcludeerd had kunnen worden dat sprake was van
een oneerlijke handelspraktijk. De Europese Commissie14

gaat daar wel van uit:

‘Het is aan de nationale rechter en de administratieve
autoriteiten om het misleidende karakter van handelsprak-
tijken te beoordelen door rekening te houden met de
meest recente bevindingen op het gebied van de gedrags-
economie. Zo kan het gebruik van standaardinstellingen
(de keuzes die de consument geacht wordt te maken,
tenzij hij nadrukkelijk iets anders aangeeft) of het verstrek-
ken van onnodig ingewikkelde informatie als misleidend
worden beschouwd.’

In lijn met deze overweging zien we ruimte voor verdere
ontwikkeling in het gebruik van gedragsinzichten in het
onderzoek en de analyse van signalen en marktinformatie

door de ACM. Relevante vragen zijn dan bijvoorbeeld:
‘Wat is het daadwerkelijke consumentengedrag?’, ‘Zou
de strategie of het business model ook werken als consu-
menten volkomen rationeel waren?’, en ‘Vertonen bepaal-
de consumentengroepen meer/sterkere gedragsvalkuilen
dan andere en maken bedrijven daar gebruik van?’

4. Interventies

Wanneer de analyse van een consumentenprobleem is
afgerond, is het zaak om de interventie te bepalen die het
probleem het beste kan oplossen. Deze keuze bouwt
voort op de probleemanalyse en de onderliggende gedrags-
factoren die daarbij naar ons inzicht een rol hebben ge-
speeld. De ACM wil maximaal sturen op verandering
van het schadelijke gedrag tegen een zo laag mogelijke
inzet van middelen. Dezelfde insteek gebruiken we bij
consumentenvoorlichting.

Gewoontegedrag en gebrek aan kennis over de regels
kunnen resulteren in onbewuste overtredingen. In die
gevallen kan informatie en guidance het effectiefst zijn,
in enkele gevallen met handhavingsinstrumenten achter
de hand. We zagen bijvoorbeeld dat een grote groep
webwinkels in de modebranche consumenten onvoldoen-
de informeerde over de regels omtrent terugbetalen en
retourrecht.15 Maar het was niet op voorhand duidelijk
of bij alle webwinkels sprake was van bewust schadelijk
gedrag. De ACM heeft er daarom in eerste instantie voor
gekozen om guidance te verschaffen aan webwinkels, en
om consumenten te informeren via campagnes en via in-
formatie op onze eigen websites. Een groot deel van de
webwinkels paste daarop zijn gedrag aan. Uiteindelijk
heeft de ACM vijf partijen alsnog een boete moeten op-
leggen.16

Wanneer bepaald schadelijk gedrag sectorbreed wordt
geconstateerd, kan ook sociale druk helpen om het ge-
wenste gedrag te bewerkstelligen. Die sociale druk kan
komen vanuit de maatschappij (media, consumentengroe-
pen, politiek). Maar ze kan ook ontstaan wanneer de
ACM een aantal partijen in de markt tot gedragsverande-
ring heeft weten te bewegen en de andere partijen daar-
door volgen. Dit zagen we bijvoorbeeld in de energie-
markt. Het betrof vereisten rondom de looptijd van het
contract, de periode waarin een vaste prijs geldt, de datum
waarop de levering start en het termijnbedrag. Door

Zie bijvoorbeeld de presentaties van de workshop over drip pricing georganiseerd door de US Federal Trade Commission op 21 mei
2012, www.ftc.gov/news-events/events-calendar/2012/05/economics-drip-pricing, en de studie van het voormalige UK Office of Fair
Trading, ‘Partitioned Pricing Research’, augustus 2013.

10.

WTC had optionele elementen van een reis standaard aangevinkt. Ook nam WTC niet alle verplichte bijkomende kosten op in de gead-
verteerde prijs voor vliegtickets, en variabele bijkomende kosten stonden niet duidelijk vermeld. WTC heeft hiervoor een boete ontvangen,
zie www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13831/Boete-World-Ticket-Center-BV-voor-onjuiste-vermelding-ticketprijzen.

11.

Rb. Rotterdam 26 november 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8642.12.
CBb 10 mei 2016, ECLI:NL:CBB:2016:103.13.
Leidraad voor de tenuitvoerlegging/toepassing van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken bij Mededeling van
de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, 2016,
p. 65.

14.

Om consumenten die online aankopen doen de kans te geven zich goed te oriënteren, geldt het recht op annulering: binnen veertien
dagen na de dag van ontvangst van de aankoop mag de consument zonder opgave van redenen annuleren. De webwinkel moet de consument

15.

het volledige aankoopbedrag plus de eventueel betaalde verzendkosten binnen veertien dagen na bericht van annulering terugbetalen.
De webwinkel moet terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald.
Zie www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16508/ACM-beboet-vijf-webwinkels-voor-overtreden-regels-annulering-aankoop voor het
originele boetebesluit. Sindsdien zijn twee boetes verlaagd door de ACM, zie www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16934/ACM-verlaagt-
boetes-twee-webwinkels.

16.

281Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2017-6

Toepassing van gedragsinzichten in het consumentenrecht door de Autoriteit Consument en Markt



energie-aanbieders te wijzen op andere (grote) aanbieders,
die al wel aan de vereisten voldeden, toonden steeds meer
partijen het gewenste gedrag.

In andere gevallen is handhaving geboden, al dan niet
gepaard met consumentenvoorlichting. Zoals wanneer
er bij consumenten niet alleen sprake is van verwarring
of gebrek aan informatie, maar ook van angst. Dit zien
we bijvoorbeeld in de incassosector. Incassobrieven zijn
over het algemeen erg formeel opgesteld en kostenspeci-
ficaties vaak erg beperkt of onduidelijk. Omdat consu-
menten niet altijd weten welke kosten in rekening mogen
worden gebracht en onder druk gezet worden is het mo-
gelijk dat zij meer betalen dan nodig. De ACM biedt in
dit geval samen met de AFM17 voorlichting aan consu-
menten en praktische handvatten op Consuwijzer.nl.
Normaliter proberen we bedrijven dan wel consumenten
te bereiken. Dit keer is gekozen om ook de tussenpersoon
te bereiken: we bieden schuldhulpverleners handvatten
om consumenten met schulden te helpen,18 en er is gespro-
ken met de telecomsector die veel incassotrajecten start
opdat zij lagere schadevergoedingen en correcte incasso-
kosten rekenen.19 Ook heeft de ACM de incassosector
opgeroepen hogere normen te hanteren voor interactie
met consumenten.

Ook boetes zijn onderdeel van de instrumentenmix van
de ACM. Een boete kan helpen om een norm te stellen
en om anderen af te schrikken om schadelijk gedrag te
vertonen. Ook kan een boete consumenten die schade
hebben ondervonden helpen bij civielrechtelijke stappen
om hun schade vergoed te krijgen. Maar boetes zijn niet
per se effectiever dan andere instrumenten en het is de
vraag of er van boetes een grotere preventieve werking
uitgaat dan van andere instrumenten (hierover later meer).

5. Effecten

In de werkwijze van de ACM staat het effect centraal.
Een van de belangrijkste vragen is dan ook of de inzet
van gedragswetenschappelijke inzichten ook daadwerke-
lijk bijdraagt aan de effectiviteit van het ACM-toezicht.
Passen bedrijven hun gedrag aan na interventies door de
toezichthouder? Bereiken we het doelgedrag met onze
interventies? Hebben consumenten daar ook iets aan?

Worden consumenten daarnaast zelf kritischer en actiever
door de empowerment-acties van de ACM?

Om deze vragen te beantwoorden kan de ACM bijvoor-
beeld mystery shoppers en sweeps20 inzetten. Zo’n controle
voeren we voor en na de interventie uit. Daardoor zagen
we bijvoorbeeld dat het guidance-document voor energie-
aanbieders er niet toe had geleid dat zij hun aanbod vol-
gens de regels vormgaven. Vervolgens is de ACM op
handhaving overgegaan en heeft zij lasten onder dwang-
som opgelegd. Nacontrole toonde aan dat de energie-
aanbieders hun gedrag overeenkomstig hadden aangepast.
Dat wil overigens niet zeggen dat guidance niet effectief
is; in andere marktomstandigheden kan dit juist een heel
geschikte interventie zijn.

De ACM gebruikt ook consumentenonderzoek om in-
zicht te krijgen in de effectiviteit van haar interventies.
Zo voeren we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit
onder bezoekers van Consuwijzer.nl. Hoewel we bij
onderzoek naar de effectiviteit van consumentencampag-
nes idealiter kijken naar de mate waarin de uiteindelijke
doelen van die campagnes zijn behaald, is dit niet altijd
mogelijk. Bijvoorbeeld omdat externe factoren de uitein-
delijke effecten ook beïnvloeden.21 Of omdat data en
middelen beperkt beschikbaar zijn. Soms zijn effecten
ook pas over langere tijd zichtbaar (denk aan kritischere
consumenten die een volgende keer eerder hun recht gaan
halen). Daarom meten we ook tussenuitkomsten, zoals
het aantal bezoeken aan Consuwijzer.nl en het mediabe-
reik van de campagnes. Samen met de totale waardering
van consumenten voor Consuwijzer.nl geeft ons dit een
idee van de effectiviteit van de campagnes.22

De ACM past verschillende onderzoeksmethoden toe
om inzicht te krijgen in de effectiviteit van haar (mede
op gedragsinzichten gebaseerde) interventies. Daarbij
vergelijken we de situatie vóór de interventie met de
situatie na de interventie. Idealiter gebruiken we ook
controlegroepen (zodat er een groep is waarop de inter-
ventie wel wordt toegepast en een vergelijkbare groep
waarop de interventie niet wordt toegepast – de controle-
groep), zodat het effect van de interventie beter kan
worden vastgesteld, voordat hij breder wordt ingezet.23

Dit is in lijn met de veldexperimenten van gedragsteams
over de hele wereld.24 Echter, om verschillende redenen

Zie www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14892/Oneerlijke-praktijken-bij-incassobureaus en www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/
16559/ACM-zet-volgende-stap-in-aanpak-oneerlijke-incassopraktijken/.

17.

Zie www.acm.nl/nl/publicaties/nieuwe-toolkit-van-acm-maakt-actie-komen-tegen-oneerlijke-incassopraktijken-makkelijker.18.
Zie www.acm.nl/nl/publicaties/telecombedrijven-passen-incassopraktijk-aan-na-onderzoek-van-acm.19.
Een sweep is een methode om de websites van bedrijven systematisch te controleren met behulp van een lijst met punten waaraan die
websites moeten voldoen.

20.

Denk aan een gelijktijdige campagne van de Consumentenbond; het is dan moeilijk om achteraf vast te stellen welk deel van het resultaat
toe te schrijven is aan de ACM.

21.

Uit het ACM-jaarverslag 2016: ‘De ruim 100 voorbeeldbrieven op Consuwijzer.nl zijn bijna 400.000 keer gedownload. De helft van de
consumenten die contact opnemen met Consuwijzer zegt in het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek zijn recht te gaan halen. 75%
van hen doet dat binnen 2 weken. Bij 40% van hen is volgens eigen zeggen het probleem daardoor opgelost.’

22.

Zo heeft de ACM in het verleden verschillende typen guidance aan webwinkels in de modebranche getest, door in drie groepen – waarvan
één controlegroep – het nalevingsniveau vóór en na de interventie te vergelijken. Zie E. Huizingh & M. Mulder, ‘Effectiveness of regu-

23.

latory interventions on firm behavior: a randomized field experiment with e-commerce firms’, Small Business Economics (45) 2015, afl.
4, p. 825-840.
Voor een overzicht van recente veldexperimenten van het bekende en invloedrijke Behavioural Insights Team van het Verenigd Koninkrijk,
zie het Behavioural Insights Team Update Report 2015-2016, 38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/

24.

uploads/2016/09/BIT_Update_Report_2015-16-.pdf. Ook de gedragsteams van verschillende Nederlandse ministeries voeren veldexpe-
rimenten uit in het kader van evidence-based beleid.
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is dit in de praktijk lang niet altijd haalbaar.25 Daarom
volstaan we in de meeste zaken met een voor- en name-
ting en/of kwalitatieve beoordeling. Omdat het niet
doelmatig is om van alle individuele zaken de effecten in
kaart te brengen, heeft de ACM ook aandacht voor hoe
stakeholders haar effectiviteit als geheel ervaren.26

6. Uitdagingen voor de toekomst

De ACM zet al een aantal jaren in op het uitbreiden van
gedragskennis en dit heeft zich onder andere vertaald in
een breder palet aan methoden en instrumenten. De ko-
mende jaren zet de ACM haar inspanningen voort op het
gebied van de integratie van gedragsinzichten in de detec-
tie, analyse en aanpak van consumentenproblemen.
Daarbij voorzien we de volgende uitdagingen.

(i) De grens tussen slimme marketing en misbruik van
gedragsvalkuilen
Uit de literatuur op het gebied van marketing27 en be-
havioural industrial organisation28 weten we dat bedrijven
op veel manieren kunnen inspelen op consumentengedrag.
Bedrijven kunnen consumenten bijvoorbeeld bewust
verwarren met complexe prijsstructuren of eindeloze
opties (keuzestress). Bedrijven kunnen ook inspelen op
default bias of op het gebruik van heuristieken (vuistre-
gels bij beslissingen), en gebruikmaken van taal en illustra-
ties om consumenten op het verkeerde been te zetten
(‘retorische misleiding’). Maar wanneer gaat ‘inspelen op
consumentengedrag’ over in ‘misbruik maken van gedrags-
valkuilen en beperkte rationaliteit’?

Het bepalen van die grens is aan de ACM en de rechter.
Daarbij voorzien we dat daadwerkelijk consumentenge-
drag en gedragsinzichten een meer nadrukkelijke rol
zullen gaan spelen bij de invulling van de meerdere open
normen die bestaan binnen het consumentenrecht, zoals
de norm professionele toewijding binnen oneerlijke
handelspraktijken. Een bredere invulling van het in het
consumentenrecht bekende begrip ‘de gemiddelde consu-
ment’ is ook denkbaar. De jurisprudentie gaat nu nog uit
van een ‘gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplet-
tende, gewone consument’29 – een omschrijving die is
aangemerkt als een betrekkelijk hoge drempel.30 Maar
wanneer bijvoorbeeld uit het daadwerkelijke gedrag van
consumenten blijkt dat zij gevoelig zijn voor complexe
prijsstructuren, defaults of een bepaalde manier van pre-
senteren (framing), zou dit ons inziens gereflecteerd

moeten worden in de invulling van de gemiddelde consu-
ment.

Om deze juridische wegen te bewandelen is ook een
praktische invulling nodig van wat schadelijk c.q. onrecht-
matig gedrag inhoudt. Daarbij gebruikt de ACM onder
andere de input van stakeholders. Bijvoorbeeld in de
vorm van een ronde tafel over drip pricing, met bedrijven
en consumentenorganisaties, en in een onlinediscussie
met belangstellenden over het thema ‘duidelijke tarieven
en voorwaarden’.31

(ii) Gedragsbeïnvloeding van bedrijven
Een uitdaging die zich niet alleen beperkt tot de aanpak
van consumentenproblemen betreft de gedragsbeïnvloe-
ding van bedrijven. Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven
de regels naleven? Hoe voorkomen we schadelijk gedrag?
Veel gedragswetenschappelijk onderzoek ziet op het ge-
drag van individuen. Er is echter groeiende aandacht voor
het gedrag van bedrijven en hoe beleidsmakers en toezicht-
houders hier rekening mee kunnen houden bij de pro-
bleemanalyse en het vormgeven van interventies.

Met hulp van analysetools die door de gedragsexperts bij
de ACM zijn ontwikkeld, onderzoeken we zo goed mo-
gelijk welke weerstanden en motieven ten grondslag lig-
gen aan schadelijk gedrag van bedrijven. Daar bouwen
we op voort bij het ontwerpen van interventies. De ACM
maakt daarbij gebruik van bestaand wetenschappelijk
onderzoek.32 Maar nader onderzoek, vanuit de weten-
schap én de praktijk, is nodig om meer inzicht te krijgen
in die weerstanden en motieven. Ook de relatie met de
toezichthouder is daarbij relevant. Denk bijvoorbeeld
aan de rol van transparantie en vertrouwen in toezicht
en de impact hiervan op nalevingsgedrag en de publieke
opinie.33, 34

(iii) Het aanzien van boetes
Een derde uitdaging betreft de instrumentkeuze. Ook
deze uitdaging speelt op meerdere toezichtsterreinen van
de ACM, waaronder het consumentenrecht. Zoals eerder
aangegeven zijn boetes onderdeel van de instrumentenmix
van de ACM. Maar boetes lijken in de publieke opinie
meer aanzien te hebben dan sommige andere instrumen-
ten, zoals toezeggingen, guidance en snelle interventies.
Boetes lijken ook meer nieuwswaarde te hebben en de
punitieve kwaliteit van boetes wordt doorgaans gewaar-
deerd door politiek en maatschappij. Hoe hoger, hoe

Er is bijvoorbeeld beperkte tijd beschikbaar, of de groepen bedrijven zijn te klein om statistisch significante verschillen te kunnen aantonen
tussen controlegroep en interventiegroep. Soms zijn er ook vragen of ethische bezwaren tegen het verschillend behandelen van twee
vergelijkbare groepen – daartegenover staat het belang van inzicht in de effectiviteit van interventies voordat ze breed worden ingezet.

25.

Zie bijvoorbeeld het evaluatierapport van Kwink Groep: www.kwinkgroep.nl/publicatie/eindrapport-evaluatie-autoriteit-consument-
en-markt-acm/.

26.

Zie bijvoorbeeld D.M. Boush, M. Friestad & P. Wright, Deception in the market place – The psychology of deceptive persuasion and
consumer self protection, 2009; volgens een recensent ‘a vivid picture of the dark side of marketing’.

27.

R. Spiegler, Bounded Rationality and Industrial Organisation, Oxford: Oxford University Press 2011.28.
HvJ EU 16 juli 1998, C-210/96 (Gut Springenheide).29.
Conclusie A-G V. Trstenjak 24 maart 2010, bij C-540/08, punt 103 (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co.
KG/‘Österreich’-Zeitungsverlag GmbH).

30.

www.acm.nl/nl/organisatie/missie-visie-strategie/onze-agenda/acm-agenda-2016-2017/duidelijke-tarieven-en-voorwaarden/.31.
Zie bijvoorbeeld A.J.M. Denkers, M.P. Peeters & W. Huisman, Waarom organisaties de regels naleven, Amsterdam: Boom Lemma
Uitgevers 2013.

32.

Transparantie is onder andere belangrijk bij de inzet van zogenaamde ‘nudges’. Zie in dit kader de kabinetsreactie op rapporten van de
WRR, RMO en Rli: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D44927.

33.

Zie ook F. de Vries, Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2016.34.
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beter, volgens sommigen. Ongeacht of het instrument in
het specifieke geval de meest effectieve oplossing was.

Bij de keuze voor boetes speelt ook mee dat er een af-
schrikwekkend effect van uit kan gaan. Dit helpt schade-
lijk gedrag door andere partijen voorkomen. In zekere
zin kunnen de extra nieuwswaarde en de publieke opinie
daaraan bijdragen (sociale druk). Maar wat de afschrik-
wekkende werking is van de huidige boetehoogtes, is niet
bekend.35 Ook is het de vraag wat het preventieve effect
van boetes is in vergelijking met het preventieve effect
van andere instrumenten. Onderzoek naar de effecten
van kartelboetes op beursgenoteerde ondernemingen
toont bijvoorbeeld aan dat negatieve reputatie-effecten
rondom de overtreding een groter effect hebben dan de
boetes zelf.36

We pleiten voor meer empirisch onderzoek naar deze
vraagstukken. Dit past in de groeiende aandacht die de
ACM heeft voor de effectiviteit van haar optreden en
stelt de toezichthouder beter in staat om af te wegen welk
instrument in te zetten in individuele gevallen. Tegelijker-
tijd zien we ruimte voor de ACM om te blijven vertellen
aan de maatschappij waarom en hoe we ingrijpen in
markten waarin consumentenproblemen spelen.

7. Conclusie

In dit artikel hebben we uiteengezet dat de ACM steeds
vaker gedragswetenschappelijke inzichten toepast bij de
detectie, analyse en aanpak van consumentenproblemen.
Meer dan voorheen kijken we tegenwoordig naar de
effectiviteit van onze aanpak, en middels een gedragswe-
tenschappelijke aanpak verhogen we in sommige gevallen
onze effectiviteit. Het moge duidelijk zijn dat de ACM
een lerende toezichthouder is: er is nog volop ontwikke-
ling op het gebied van de gedragswetenschappen. De
ACM staat open voor nieuwe inzichten en gaat graag in
gesprek met andere toezichthouders en de wetenschap
om gezamenlijk (nieuwe) gedragsinzichten steeds beter
te kunnen toepassen in haar toezicht.

Voor de toekomst zien we drie specifieke uitdagingen:
het beoordelen van misbruik van consumentengedrag,
het voorkomen en aanpakken van schadelijk gedrag van
bedrijven, en het bepalen van de effectiviteit van boetes
en andere instrumenten. Vooruitblikkend gaat de ACM
verder op de ingeslagen weg en blijven we actief deelne-
mer aan het debat over de inzet van gedragswetenschap-
pelijke inzichten in beleid en toezicht. Zodat we steeds
beter markt- en consumentenproblemen kunnen oplossen
en voorkomen.

Zie bijvoorbeeld het rapport ‘Boete-inkomsten ACM’ van SiRM en Pels Rijcken in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken,
2013.

35.

S. van den Broek e.a., ‘Reputational penalties to firms in antitrust investigations’, Journal of Competition Law & Economics (8) 2012,
afl. 2, p. 231-258.

36.
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