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Den Haag, 2 augustus 2018 
 
Aantal bijlagen : - 

Uw kenmerk : - 

Ons kenmerk : ACM/UIT/499667 

Contactpersoon : [vertrouwelijk] | [vertrouwelijk] | [vertrouwelijk] 

Onderwerp : ACM/18/033405 Niet-ontvankelijk bezwaar 

 
 
Geachte [vertrouwelijk], 
 
U heeft op 13 juni 2018 per e-mail bezwaar gemaakt tegen het besluit van 12 juni 2018, met 
kenmerk ACM/UIT/495702. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verklaart uw bezwaar 
kennelijk niet-ontvankelijk. Dat betekent dat wij dit bezwaar niet in behandeling nemen. 
 
Toelichting 
In de brief van 29 juni 2018 heb ik toegelicht dat het bij de ACM niet mogelijk is om op elektronische 
wijze (per e-mail) bezwaar te maken. Ik heb u in de gelegenheid gesteld om alsnog schriftelijk een 
bezwaarschrift in te dienen en daarbij vóór 27 juli 2018 toe te lichten wat de gronden van uw 
bezwaar zijn. U heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
 
Wettelijk verplicht 
Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat als de elektronische weg niet is opengesteld, 
een bezwaarschrift schriftelijk moet worden ingediend.1 Een bezwaarschrift moet bovendien de 
gronden van het bezwaar bevatten. De ACM moet de indiener van het bezwaarschrift in de 
gelegenheid stellen om deze gebreken te herstellen. Als de ACM de gronden niet op tijd ontvangt, 
is het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk.2 Omdat u de geconstateerde gebreken niet hebt hersteld, 
is uw bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk. De ACM behandelt uw bezwaar daarom niet. 
 
Hoorzitting vervalt 
Omdat u niet tijdig een gemotiveerd bezwaarschrift heeft ingediend, komt de eerder aan u 
verstuurde uitnodiging voor de hoorzitting op 15 augustus 2018 te vervallen. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met [vertrouwelijk], telefoonnummer [vertrouwelijk]; e-mailadres 
[vertrouwelijk] of [vertrouwelijk], telefoonnummer [vertrouwelijk]; e-mailadres [vertrouwelijk]. 

 
1 Artikel 6:4, eerste lid, van de Awb. 
2 Artikel 6:5, eerste lid, van de Awb in samenhang met artikel 6:6, sub a, Awb. 
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Hoogachtend, 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
 
 
w.g. 
mr. M.T.P.J. van Oers 
Directeur Directie Juridische Zaken 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 
gemotiveerde beroepschrift naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Meer 
informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 
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