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Geachte [naam], 

 

Hierbij zend ik u de vertrouwelijke versie van het sanctiebesluit in bovengenoemde zaak 

en ga ik nader in op het door u gedane verzoek in uw brief van 14 januari 2009.  

 

Openbaarmaking sanctiebesluit 

Het sanctiebesluit zal overeenkomstig artikel 2.23 Wet handhaving 

consumentenbescherming (Whc) openbaar worden gemaakt, met verwijdering van de 

vertrouwelijke gegevens.  

 

Voorafgaand aan de openbaarmaking stel ik u in de gelegenheid om mij vóór dinsdag 31 

maart 2009 mee te delen welke gegevens in dit sanctiebesluit naar uw mening als 

vertrouwelijk aangemerkt zouden moeten worden, en derhalve niet openbaar gemaakt 

zouden moeten worden.  

Daarbij merk ik op dat een verzoek om vertrouwelijke behandeling van gegevens zonder 

nadere motivering niet gehonoreerd zal worden. Voor de vertrouwelijke behandeling van 

gegevens dient een bijzondere reden aanwezig te zijn. De Consumentenautoriteit zal de 

gegeven motivering meenemen in haar beoordeling of gegevens als vertrouwelijk worden 

aangemerkt. Meer informatie hierover treft u aan onderaan deze brief. 
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Het besluit wordt – na verwijdering van eventuele vertrouwelijke gegevens – op de website 

van de Consumentenautoriteit geplaatst (www.consumentenautoriteit.nl). Hierbij wordt 

uiteraard vermeld dat – voor zover van toepassing – rechtsmiddelen zijn of nog kunnen 

worden aangewend.  

 

Tegen het voornemen tot openbaarmaking kunt u een voorlopige voorziening instellen. 

 

Verzoek in brief 14 januari 2009 

[verwijderd] 

 

Voor vragen over de verdere verloop van deze procedure kunt u contact opnemen met 

[medewerker].  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

w.g. mw. drs. M.E. Hulshof  

de Consumentenautoriteit  
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Bij de beoordeling van vertrouwelijkheid van gegevens worden door de 

Consumentenautoriteit in ieder geval de volgende uitgangpunten gehanteerd: 

 

Niet vertrouwelijk is informatie die al openbaar is of bestemd is om derden te benaderen, 

zoals 

- informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

- informatie van internet (websites, wikipedia, consumentenfora en dergelijke); 

- informatie uit e-mailberichten die worden verzonden naar potentiële afnemers; 

- citaten uit callscripts die worden gebruikt ten behoeve van telemarketing; 

- jaarverslagen; 

- persberichten en berichten uit de media. 

Voorbeelden van informatie die als vertrouwelijk kan worden aangemerkt: 

- omzetgegevens; 

- informatie over kostenberekeningen in contracten. 

 


