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Besluit van de Consumentenautoriteit op de bezwaren van De Harense Smid B.V. 
tegen het besluit van de Consumentenautoriteit van 26 mei 2011, met kenmerk 
CA/NCB/534/22. 
 
1.  Verloop van de procedure 
 
1.   Bij besluit van 26 mei 2011, kenmerk CA/NCB/534/22, (hierna ook: bestreden 

besluit) heeft de Consumentenautoriteit vastgesteld dat De Harense Smid B.V. 
een overtreding heeft begaan van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c, lid 1 
onder g, BW. De Consumentenautoriteit heeft deze overtreding toegerekend 
aan De Harense Smid B.V. en heeft daarvoor aan De Harense Smid B.V. een 
boete opgelegd van EUR 90.000. 

 
2. Bij brief van 9 juni 2011 heeft De Harense Smid B.V. (hierna ook: De Harense 

Smid) bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit alsmede tegen het besluit 
tot openbaarmaking daarvan. Per gelijke datum heeft De Harense Smid de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam verzocht om een 
voorlopige voorziening strekkende tot schorsing van het bestreden besluit 
alsmede van het besluit tot openbaarmaking daarvan. 

 
3. Overeenkomstig het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften 

Consumentenautoriteit van 8 november 20071 heeft de Consumentenautoriteit 
het bezwaar tegen het bestreden besluit voor advies voorgelegd aan de 
Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit (hierna: de 
Adviescommissie). 

 
4. Bij brief van 23 augustus 2011 zijn de bezwaargronden aangevuld. 
 
5. Op 5 oktober 2011 heeft de voorzieningenrechter het verzoek om een 

voorlopige voorziening van De Harense Smid afgewezen.2 
 
6. Op 6 oktober 2011 zijn De Harense Smid en de Consumentenautoriteit naar 

aanleiding van de ingediende bezwaren ten kantore van de 
Consumentenautoriteit door de Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een 

                                               
1 Stcrt. nr. 224/10. 
2 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 5 oktober 2011, LJN: BT6744. 
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verslag3 opgemaakt dat bij brief van 10 november 2011 aan De Harense Smid 
en de Consumentenautoriteit is toegestuurd. 

 
7. Op 5 januari 2012 heeft de Adviescommissie haar advies (hierna ook: het 

Advies) vastgesteld en aan de Consumentenautoriteit uitgebracht. Het Advies 
is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

 
8. Voor een uitgebreide weergave van de procedure alsmede van de bezwaren 

van De Harense Smid, de standpunten van de Consumentenautoriteit en de 
toepasselijke regelgeving, wordt verwezen naar overwegingen 2.1 tot en met 
5.13 van het Advies. 

 
2.  Het advies van de Adviescommissie 
 
9. Het advies van de Adviescommissie luidt als volgt: 

“Op grond van het bovenstaande adviseert de Commissie het bezwaarschrift 
van De Harense Smid van 9 juni 2011, tegen het besluit van de 
Consumentenautoriteit van 26 mei 2011, kenmerk CA/NB/534/22, 
• gegrond te verklaren voor zover dit bezwaarschrift is gericht tegen 

- de vaststelling van de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c, 
eerste lid, onder g BW; 
- het ongemotiveerd terzijde schuiven van het beroep op het 
gelijkheidsbeginsel en het verzoek om een toezeggingstraject te mogen 
volgen zoals door De Harense Smid uiteengezet in haar zienswijze; 

• voor het overige ongegrond te verklaren.” 
 

10. De Consumentenautoriteit neemt het Advies over voor zover daarbij is 
geadviseerd de bezwaren van De Harense Smid ongegrond te verklaren. De 
Consumentenautoriteit neemt het Advies voorts over voor zover daarbij is 
geadviseerd de bezwaren met betrekking tot het ongemotiveerd terzijde 
schuiven van het beroep op het gelijkheidsbeginsel en het verzoek om een 
toezeggingstraject te mogen volgen, gegrond te verklaren. Ten aanzien van 
laatstgenoemd onderdeel voorziet het onderhavige besluit op bezwaar in een 
nadere motivering (zie hoofdstuk 3 hierna). 

 
11. De Consumentenautoriteit wijkt af van het Advies voor zover dat strekt tot 

gegrond verklaring van de bezwaren van De Harense Smid die zijn gericht 
tegen de vaststelling van de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 
6:193c, eerste lid onder g, BW. Een en ander wordt gemotiveerd in hoofdstuk 
4 van dit besluit. 

                                               
3 Dossierstuk CA/NCB/534/56 en CA/NCB/534/57. 



 
OPENBAAR 
 
 
 
 

  

Pagina 3  
 

Datum 
24 april 2012 
 

Ons kenmerk 
CA/NCB/534/98 

 

 

3.  Beroep op gelijkheidsbeginsel en verzoek toezeggingstraject 
 
3.1 Ongemotiveerd voorbijgaan aan beroep op gelijkheidsbeginsel 
12. De Harense Smid heeft in haar bezwaarschrift met een beroep op (onder 

meer) het gelijkheidsbeginsel betoogd dat zij in staat gesteld had moeten 
worden een toezeggingstraject te volgen. De Adviescommissie heeft in het 
Advies vastgesteld dat de Consumentenautoriteit dat beroep op het 
gelijkheidsbeginsel alsmede het verzoek om een toezeggingstraject te mogen 
volgen, in het bestreden besluit ongemotiveerd terzijde heeft geschoven.4 De 
Adviescommmissie adviseert daarom de bezwaren van De Harense Smid op dit 
onderdeel gegrond te verklaren. 

 
13. De Consumentenautoriteit volgt het Advies op dit onderdeel en acht dit 

bezwaar van De Harense Smid gegrond. In het navolgende zal de 
Consumentenautoriteit bij wijze van nadere motivering alsnog ingaan op de 
zienswijze van De Harense Smid dat aan haar (ook) een toezeggingstraject 
had moeten worden aangeboden.5 

 
3.2 Aanbieden van een toezeggingstraject; nadere motivering 
14. In het kader van de bezwaarprocedure heeft de Consumentenautoriteit alsnog 

stelling genomen ter zake van het niet aanbieden van een toezeggingstraject 
aan De Harense Smid. Het standpunt van de Consumentenautoriteit in dezen 
komt op het volgende neer. Allereerst had het onderwerp ‘garantie en 
conformiteit’ al geruime tijd de aandacht van de Consumentenautoriteit. In de 
‘Agenda 2009’ en de ‘Agenda 2010-2011’ van de Consumentenautoriteit is het 
onderwerp ‘garantie en conformiteit’ als een van de bijzondere 
aandachtsgebieden genoemd.6 In het kader van het aandachtsgebied ‘garantie 
en conformiteit’ heeft de Consumentenautoriteit aanvankelijk bedrijven 
voorgelicht. Vervolgens heeft de Consumentenautoriteit een aantal bedrijven 
die de regelgeving nog niet juist toepasten een toezeggingstraject 
aangeboden. Hieraan is ook publicitair aandacht gegeven. Toen de 
Consumentenautoriteit daarna bij De Harense Smid (en vier andere bedrijven) 
vaststelde dat zij de regelgeving nog steeds niet naleefde, is besloten rapport 
op te maken. De Consumentenautoriteit is van oordeel dat het opmaken van 
een rapport en de daaropvolgende beboeting van De Harense Smid past in de 
lijn ‘van waarschuwen naar (uiteindelijk) handhaven’. Voorts heeft de 
Consumentenautoriteit het van belang geacht dat de bedrijven die een 
toezeggingstraject hebben aangeboden gekregen, hebben erkend dat zij een 
overtreding hadden begaan. De betrokken ondernemingen hebben – anders 
dan De Harense Smid heeft betoogd – destijds de overtredingen erkend 
voordat tegen hen rapport was opgemaakt. Om die redenen kan – zo heeft de 
Consumentenautoriteit tegenover de Adviescommissie gesteld – een beroep op 
het gelijkheidsbeginsel niet slagen. 

 

                                               
4 Overw. 6.48 van het Advies. 
5 In overw. 3.14 van het Advies wordt het standpunt van De Harense Smid weergegeven. 
6 De Agenda 2009 en de Agenda 2010-2011 zijn te raadplegen op de website 
www.consumentenautoriteit.nl. De Consumentenautoriteit publiceert periodiek dergelijke 
agenda’s waarin zij aangeeft welke aandachtsgebieden in het komende jaar of de komende 
jaren prioriteit krijgen in haar handhavingsbeleid. 
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15. De Adviescommissie heeft de zienswijze en de bezwaren van De Harense Smid 
enerzijds en de stellingname van de Consumentenautoriteit anderzijds 
beoordeeld. Die beoordeling heeft de Adviescommissie ertoe gebracht de 
Consumentenautoriteit te adviseren om de bezwaren van De Harense Smid 
tegen het niet volgen van een toezeggingstraject, ongegrond te verklaren.7 

 
16. In navolging van het Advies concludeert de Consumentenautoriteit tot 

ongegrond verklaring van de zienswijze en de bezwaren van De Harense Smid 
betreffende het toezeggingstraject. Ter nadere motivering van het verwerpen 
van de zienswijze en de bezwaren van De Harense Smid op dit punt, volstaat 
de Consumentenautoriteit met verwijzing naar de overwegingen 6.34 tot en 
met 6.36 van het Advies. 

 
4.  Bezwaren tegen de vaststelling van de overtredingen 
 
17. De Harense Smid heeft in haar bezwaarschrift gemotiveerd aangegeven dat 

het onderzoek alsmede het rapport van de Consumentenautoriteit geen of 
onvoldoende aanknopingspunten bieden om een overtreding vast te stellen. 
Na beoordeling van deze bezwaren van De Harense Smid en de toelichting van 
de Consumentenautoriteit heeft de Adviescommissie geadviseerd deze 
bezwaren gegrond te verklaren. De Adviescommissie meent dat geen 
overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c, lid 1 onder g, BW kan 
worden vastgesteld. 

 
18. De Consumentenautoriteit wijkt op dit onderdeel af van het Advies. Ter nadere 

motivering van deze afwijking dient het navolgende. 
 
4.1 Beoordeling van het beleid in het Advies 
19. In overweging 6.16 van het Advies wordt vastgesteld dat in het bestreden 

besluit aan de overtreding het beleid van De Harense Smid ten grondslag is 
gelegd. Daarnaast overweegt de Adviescommissie dat de vastgestelde 
incidentele overtredingen dienen als bewijs dat het beleid ook daadwerkelijk 
ten uitvoer is gebracht. Daarom moet volgens de Adviescommissie worden 
beoordeeld of er inderdaad sprake is van een beleid dat tot gevolg heeft dat 
aan de consument wordt meegedeeld dat hij buiten de fabrieksgarantie altijd 
betaalt of meebetaalt aan reparaties. Tot zover volgt de 
Consumentenautoriteit de Adviescommissie. 

 
20. De Adviescommissie is er bij haar beoordeling in overweging 6.18 en volgende 

van het Advies evenwel van uitgegaan dat in het bestreden besluit is 
vastgesteld dat De Harense Smid een beleid heeft gevoerd “dat erop is gericht 
dat aan consumenten wordt meegedeeld dat zij moeten (mee)betalen voor 
reparaties buiten de fabrieksgarantietermijn”.8 Dit berust evenwel op een 
onjuiste lezing van het bestreden besluit. In het bestreden besluit is namelijk 
vastgesteld dat het verstrekken van de onjuiste informatie het gevolg is van 
het gevoerde beleid.9 Daarmee is niet gezegd dat het beleid ook (bewust) 
gericht was op het verstrekken van onjuiste informatie. 

                                               
7 Overw. 6.34 tot en met 6.37 van het Advies. 
8 Overw. 6.18, eerste zin. Cursivering van de Consumentenautoriteit. 
9 Bestreden besluit, randnr. 70 en 72 tot en met 77. 
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21. In het bestreden besluit is als uitgangspunt genomen het beleid van De 

Harense Smid. Dat beleid bestaat eruit dat “(w)anneer de fabrieksgarantie is 
verstreken en er geen garantie is bijgekocht, […] de consument [dient] te 
betalen voor reparaties, tenzij (en voor zover) De Harense Smid de 
reparatiekosten op de fabrikant kan verhalen.10 

 
22. De Consumentenautoriteit heeft na bestudering van de bezwaren van De 

Harense Smid alsmede van het Advies de feiten nogmaals beoordeeld en 
gewogen. Hierbij heeft de Consumentenautoriteit in de eerste plaats de vraag 
moeten beantwoorden of er sprake was van een beleid zoals weergegeven in 
randnummer 21 hiervoor. In de tweede plaats heeft de Consumentenautoriteit 
bezien of naar haar oordeel dat beleid als gevolg heeft gehad dat de 
consument onjuist werd voorgelicht over zijn wettelijke rechten met 
betrekking tot garantie en conformiteit. 

 
4.2 Beoordeling van het beleid door de Consumentenautoriteit 
23. De Consumentenautoriteit heeft de uitlatingen van de directie en het 

management van De Harense Smid11 nogmaals beoordeeld. Ook na deze 
heroverweging komt de Consumentenautoriteit tot de conclusie dat De 
Harense Smid bij reclamatie na verloop van de fabrieksgarantietermijn eerst 
bezag of de fabrikant bereid was om de reparatiekosten (gedeeltelijk) te 
dragen. Zo ja, dan gaf De Harense Smid dat ‘voordeel’ door aan de 
consument. Zo nee, dan kwam De Harense Smid de consument in beginsel 
ook niet tegemoet. Deze houding blijkt naar het oordeel van de 
Consumentenautoriteit onmiskenbaar uit de verklaringen van de directie. 

 
24. De Harense Smid heeft erop gewezen dat het gespreksverslag ook ontlastende 

elementen bevat. Zo is van de zijde van De Harense Smid uiteengezet wat de 
regelgeving met betrekking op garantie en conformiteit inhoudt. De 
Consumentenautoriteit erkent dat directie en management van De Harense 
Smid desgevraagd een op hoofdlijnen juiste weergave hebben gegeven van 
wat de regelgeving met betrekking op garantie en conformiteit inhoudt. Maar, 
gevraagd naar hoe De Harense Smid in de praktijk omgaat met consumenten 
die reclameren, blijkt uit de gegeven antwoorden dat de opstelling van De 
Harense Smid afhankelijk was van de houding van de fabrikant. Op dat punt 
hebben directie en management van De Harense Smid gedurende het gesprek 
meerdere uitspraken gedaan, met telkens dezelfde strekking.12 

 
 
 

                                               
10 Bestreden besluit, randnr. 18. 
11 Zoals deze blijken uit het verslag van het gesprek met de directie / het management van 
De Harense Smid; dossierstuk CA/NCB/337/23, Verslag van ambtshandelingen, bijlage 
“Onderzoek witgoed, Transcriptie van het gesprek op 30 oktober 2009 ten kantore van De 
Harense Smid”. 
12 Zie voor de bedoelde uitlatingen van de directie en het management het bestreden besluit, 
randnr. 15 en 16. 
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25. Ook het stroomschema “De Harense Smid staat borg voor uw rechten als 
consument”13 zou volgens De Harense Smid ontlastend zijn. De 
Consumentenautoriteit wijst erop dat weliswaar is verklaard dat het 
stroomschema in de filialen voorhanden was, maar dat het – anders dan via 
de website van De Harense Smid – nog niet voor de consument beschikbaar 
was. Directie en management hebben hierover voorts verklaard dat wanneer 
de consument reclameert na het verstrijken van de fabrieksgarantietermijn, 
eerst wordt meegedeeld dat voor de reparatie moet worden betaald. Pas als 
de consument voet bij stuk houdt worden hem de wettelijke rechten aan de 
hand van het stroomschema uitgelegd.14 Naar het oordeel van de 
Consumentenautoriteit kan onder deze omstandigheden het voorhanden zijn 
van het stroomschema niet als ontlastend worden aangemerkt. 

 
26. Het betoog van De Harense Smid dat de in het bestreden besluit gebruikte 

zinsneden over het regresrecht in het gespreksverslag uit hun context zijn 
getrokken, treft geen doel. De Harense Smid heeft onvoldoende aannemelijk 
gemaakt dat de door directie en management gedane uitspraken in het licht 
van de context waarin ze zijn gedaan ook anders te interpreteren zijn. De 
Consumentenautoriteit heeft ook de hiervoor in randnummer 24 genoemde 
uitspraken die De Harense Smid in algemene zin heeft gedaan over garantie 
en conformiteit, bij haar beoordeling betrokken. Aan die uitspraken moet 
evenwel minder gewicht worden toegekend dan aan de uitspraken van De 
Harense Smid over hoe in de praktijk met de regelgeving omtrent garantie en 
conformiteit wordt omgegaan. 

 
27. Gelet op een en ander verwerpt de Consumentenautoriteit de bezwaren van 

De Harense Smid voor zover die zien op de vaststelling in het bestreden 
besluit, dat De Harense Smid een beleid heeft gevoerd dat eruit bestaat dat 
wanneer de fabrieksgarantie is verstreken en er geen garantie is bijgekocht, 
de consument moet betalen voor reparaties, tenzij (en voor zover) De Harense 
Smid de reparatiekosten op de fabrikant kan verhalen. 

 
4.3 Beoordeling van de gevolgen van het beleid door de Consumentenautoriteit 
28. De Consumentenautoriteit heeft in het kader van de heroverweging in bezwaar 

beoordeeld of het beleid van De Harense Smid tot gevolg heeft dat de 
consument onjuist wordt voorgelicht over diens wettelijke rechten inzake 
garantie en conformiteit. 

 
29. In dat verband wijst de Consumentenautoriteit er in de eerste plaats op dat zij 

in het bestreden besluit reeds heeft overwogen dat het in de rede ligt dat ten 
gevolge van het beleid van De Harense Smid de consument onjuist wordt 
voorgelicht over diens wettelijke rechten inzake garantie en conformiteit.15 
Zolang immers De Harense Smid zelf geen duidelijkheid heeft over de 
opstelling van de fabrikant in een bepaald geval, zal zij ‘de boot afhouden’. In 
dat kader zal De Harense Smid – in plaats van haar verantwoordelijkheid te 

                                               
13 Dit stroomschema bevat een op zichzelf correcte schematische weergave van de rechten 
van de consument inzake garantie en conformiteit. 
14 Zie het verslag van het gesprek met de directie / het management van De Harense Smid, 
t.a.p. voetnoot 11, p. 15. 
15 Zie het bestreden besluit, randnr. 72. 
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nemen – benadrukken dat de fabrieksgarantietermijn verstreken is en dat de 
consument (althans tegenover De Harense Smid) geen rechten kan doen 
gelden. 

 
30. De Consumentenautoriteit heeft tevens het overige bewijsmateriaal 

herbeoordeeld in het licht van het Advies. Dat bewijsmateriaal bestaat uit (de 
verslagen van) gesprekken met filiaalmanagers, het mystery shoppen en 
gesprekken met consumenten. Daarnaast heeft de Consumentenautoriteit bij 
haar onderzoek promotiemateriaal voor bijkoopgarantie betrokken. 

 
31. Met betrekking tot het mystery shoppen volgt de Consumentenautoriteit het 

Advies om het verslag van ambtshandelingen van het mystery shoppen op 14 
april 2009 buiten beschouwing te laten.16 

 
32. Voor het overige geeft het Advies de Consumentenautoriteit geen aanleiding 

om terug te komen op de aan de hand van (de verslagen van) de gesprekken 
met filiaalmanagers, het mystery shoppen en de gesprekken met 
consumenten vastgestelde feiten. In dit verband wijst de 
Consumentenautoriteit erop dat ook de Adviescommissie ten aanzien van de 
hiervoor in randnummer 30 opgesomde bewijsmiddelen geen twijfels heeft 
geuit ten aanzien van de feitelijke juistheid van hetgeen in het bestreden 
besluit is vastgesteld. Anders dan de Adviescommissie ziet de 
Consumentenautoriteit in de bewijsmiddelen evenwel een bevestiging dat het 
beleid van De Harense Smid tot gevolg heeft dat de consument onjuist wordt 
ingelicht over zijn wettelijke rechten ten aanzien van garantie en conformiteit. 

 
33. Aangaande het promotiemateriaal voor bijkoopgaranties onderschrijft de 

Consumentenautoriteit het oordeel van de Adviescommissie dat dit op zichzelf 
geen direct bewijs oplevert van het bestaan van een beleid dat gericht is op 
(maar ook: dat leidt tot) het onjuist informeren van de consument over zijn 
wettelijke rechten inzake garantie en conformiteit na de fabrieksgarantie. 
Niettemin kan de inhoud van dat promotiemateriaal, als deze wordt bezien in 
samenhang met het andere bewijsmateriaal, bijdragen aan het wekken van de 
onjuiste indruk dat de consument na verloop van de fabrieksgarantietermijn 
geen recht kan doen gelden op kosteloos herstel of vervanging. Te dezen 
handhaaft de Consumentenautoriteit dan ook het standpunt dat zij in het 
bestreden besluit heeft ingenomen.17 

 
34. Tot slot overweegt de Consumentenautoriteit nog het volgende. De Harense 

Smid heeft in het kader van haar zienswijze en van de bezwaarprocedure 
voorbeelden ingebracht van gevallen waarin zij de consument tegemoet 
gekomen is.18 Deze voorbeelden zijn ontleend aan haar eigen administratie. 
Bedoelde voorbeelden bevestigen de conclusie van de Consumentenautoriteit 
over de houding van De Harense Smid ingeval een consument reclameert. Uit 
de voorbeelden kan namelijk worden opgemaakt dat De Harense Smid in 
eerste instantie de rekening voor een reparatie na de fabrieksgarantietermijn 
aan de consument presenteert. Pas als de consument daarmee niet akkoord 

                                               
16 Advies, overw. 6.23. 
17 Bestreden besluit, randnr. 75 alsmede randnr. 24 tot en met 27. 
18 Zie dossierstuk CA/NCB/534/10, Bijlagen zienswijze De Harense Smid, bijlage 11. 
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gaat komt De Harense Smid de consument tegemoet. Deze voorbeelden 
kunnen daarom niet als ontlastend worden aangemerkt. 

 
35. Gelet op het vorenstaande blijft de Consumentenautoriteit bij hetgeen zij in 

het bestreden besluit heeft geconcludeerd over de gevolgen van het beleid van 
De Harense Smid. Deze gevolgen bestaan eruit dat de consument onjuist werd 
geïnformeerd over diens wettelijke rechten inzake garantie en conformiteit, 
zowel bij aankoop van een product als op het moment dat de consument 
reclameerde omdat een product defect was geraakt. 

 
4.4 Conclusie met betrekking tot de vastgestelde overtreding 
36. Gelet op al het vorenstaande concludeert de Consumentenautoriteit tot 

ongegrondverklaring van de bezwaren van De Harense Smid tegen de 
vaststelling van de overtreding van artikel 8.8 Whc jo. artikel 6:193c, lid 1 
onder g, BW. 

 
5.  Conclusie en vergoeding kosten bezwaarprocedure 
 
5.1 Conclusies met betrekking tot de bezwaren 
37. Gelet op al het vorenstaande concludeert de Consumentenautoriteit het 

volgende. 
 
38. Het bezwaar van De Harense Smid dat in het bestreden besluit niet is 

ingegaan op haar zienswijze dat vanwege het gelijkheidsbeginsel een 
toezeggingstraject had moeten worden aangeboden, is gegrond. In §3.2 
hiervoor heeft de Consumentenautoriteit dit motiveringsgebrek hersteld. Het 
herstellen van dit motiveringsgebrek leidt niet tot een herroeping van het 
bestreden besluit. 

 
39. De overige bezwaren zijn ongegrond. Het bestreden besluit zal in stand 

gelaten worden. 
 
5.2 Vergoeding kosten bezwaarprocedure 
40. De Harense Smid heeft op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb de 

Consumentenautoriteit verzocht de redelijkerwijs in verband met de 
bezwaarprocedure gemaakte kosten te vergoeden. 

 
41. Uit artikel 7:15, tweede lid, Awb volgt dat de Consumentenautoriteit een 

dergelijk verzoek alleen toewijst voor zover het bestreden besluit wordt 
herroepen wegens een aan de Consumentenautoriteit te wijten 
onrechtmatigheid. Nu – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en 
geconcludeerd – het bestreden besluit in stand wordt gelaten, komt De 
Harense Smid niet voor de gevraagde kostenvergoeding in aanmerking. 

 
42. De Consumentenautoriteit wijst het verzoek af. 
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Datum 
24 april 2012 
 

Ons kenmerk 
CA/NCB/534/98 

 

 

 
B E S L U I T   
 
De Consumentenautoriteit: 
 
A verklaart gegrond het bezwaar van De Harense Smid tegen haar besluit van 

26 mei 2011, kenmerk CA/NCB/534/22, dat niet is ingegaan op de zienswijze 
dat vanwege het gelijkheidsbeginsel een toezeggingstraject had moeten 
worden aangeboden en verwijst naar de nadere motivering in §3.2 van dit 
besluit; 

B verklaart de overige bezwaren van De Harense Smid tegen haar besluit van  
26 mei 2011, kenmerk CA/NCB/534/22, ongegrond; 

C laat haar besluit van 26 mei 2011, kenmerk CA/NCB/534/22, in stand; 
D wijst het verzoek van De Harense Smid tot vergoeding van de in verband met 

de bezwaarprocedure redelijkerwijs gemaakte kosten af. 
 
’s-Gravenhage, 24 april 2012 
 
 
 
w.g. mw. mr. B.C.M. van Buchem 
De Consumentenautoriteit 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes 
weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. Nadere informatie over de beroepsprocedure is te vinden op 
www.rechtspraak.nl. 
 
 
 
 
 
 


