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Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften
Consumentenautoriteit
8 november 2007/Nr. CA/7132828
De Consumentenautoriteit,
Gelet op artikel 7:13 Algemene wet
bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. commissie: de Adviescommissie
bezwaarschriften van de
Consumentenautoriteit;
b. wet: Wet handhaving consumentenbescherming.
Artikel 2
Er is een adviescommissie bezwaarschriften van de
Consumentenautoriteit.
Artikel 3
1. De commissie bestaat uit tenminste
vier externe leden.
2. De Consumentenautoriteit
benoemt en ontslaat de leden.
3. De leden worden benoemd voor
een periode van ten hoogste twee
jaar. De leden kunnen worden herbenoemd.
Artikel 4
1. De commissie wordt bijgestaan
door een secretariaat.
2. De secretarissen worden aangewezen door de Consumentenautoriteit.
Artikel 5
De commissie heeft tot taak de
Consumentenautoriteit te adviseren
over de te nemen beslissingen op haar
door de Consumentenautoriteit voorgelegde bezwaren tegen besluiten op
grond van artikel 2.9 van de wet.
Artikel 6
De leden van de commissie verschonen zich van de behandeling van

zaken waarbij zij in enig opzicht
betrokken zijn geweest.

kening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.

Artikel 7
1. Aan de behandeling van een zaak
nemen ten minste twee leden van de
commissie deel.
2. De bij de behandeling van een
zaak betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen.
Indien aan de behandeling van een
zaak een even aantal leden van de
commissie deelneemt, zal bij staking
van de stemmen, de stem van de fungerend voorzitter beslissend zijn.

Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit tot instelling Adviescommissie
bezwaarschriften
Consumentenautoriteit.
Dit besluit zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 november 2007.
M.E. Hulshof,
de Consumentenautoriteit.
Toelichting

Artikel 8
De leden van de commissie hebben
met betrekking tot de hen voorgelegde bezwaren volledig toegang tot alle
op de zaak betrekking hebbende
stukken.

De Consumentenautoriteit heeft
besloten voor de bezwaarprocedure
tegen sanctiebesluiten een adviescommissie in te stellen als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht.
Deze instelling heeft tot gevolg dat de
Artikel 9
beslissing op bezwaar wordt voorbe1. De commissie brengt haar advies
reid door een adviescommissie die de
uit binnen acht weken na ontvangst
belanghebbenden hoort en advies aan
van het bezwaarschrift door de
het bestuursorgaan uitbrengt.
Consumentenautoriteit, of, in geval
De adviescommissie wordt door de
de Consumentenautoriteit met toepas- Consumentenautoriteit ingeschakeld
sing van artikel 7:10 derde lid, van de indien bezwaar is ingesteld tegen een
Algemene wet bestuursrecht de beslis- door de Consumentenautoriteit genosing vier weken heeft verdaagd, binmen besluit inhoudende de oplegging
nen twaalf weken na ontvangst van
van een last onder dwangsom of een
het bezwaarschrift door de
bestuurlijke boete. De adviescommisConsumentenautoriteit.
sie zal overeenkomstig artikel 7:13
2. Indien de Consumentenautoriteit
Algemene wet bestuursrecht na de
met toepassing van artikel 7:10, twee- indieners van bezwaar en de
de lid, van de Algemene wet bestuurs- Consumentenautoriteit te hebben
recht de beslistermijn heeft opgegehoord een schriftelijk advies uitschort, worden de in het eerste lid
brengen aan de
genoemde adviestermijnen verlengd
Consumentenautoriteit over de
met de periode die nodig is voor het
bezwaren. De Consumentenautoriteit
herstel van verzuim.
kan slechts gemotiveerd van het
advies afwijken. Bij afwijking van het
Artikel 10
advies dient het advies met de beslisDit besluit treedt in werking met
sing op bezwaar aan belanghebbeningang van de tweede dag na dagteden te worden toegezonden.
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