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U hebt advies gevraagd aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb (hierna: commissie) 

over het bezwaarschrift dat [...] (hierna: bezwaarde) te [...] op 27 juli 2009 heeft ingediend 

op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaar is gericht tegen uw besluit van 24 

juli 2009, kenmerk [...]. Bij dat besluit hebt u bezwaarde een boete van € 900,- opgelegd 

wegens overtreding van [...].  

Op 10 maart 2011 hebt u (hierna: de minister) een verweerschrift ingediend. 

 

Samenstelling commissie 

 

Voor de behandeling van het bezwaar is de commissie als volgt samengesteld: [...]. De 

commissie is bijgestaan door: [...] (secretaris).  

 

Verslag van de hoorzitting 

 

Tijdens de hoorzitting van de commissie op 10 mei 2011, 10:00 uur hebben bezwaarde en de 

minister de gelegenheid gekregen hun standpunten mondeling toe te lichten. 

 

Bezwaarde heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.  

 

Voor de minister zijn verschenen [...]. In aanvulling op het verweerschrift heeft de minister 

nog het volgende opgemerkt. De minister geeft aan dat het bezwaar ingediend door [...] 

eerder is behandeld. Doordat de boete is geconstateerd voor inwerkingtreding van de vierde 

tranche van de Awb heeft bezwaarde de boete nog niet hoeven te betalen.  

 

Overwegingen van de commissie 

 

Algemeen 

 

Aan de orde is een advies over de heroverweging van het besluit van 24 juli 2009. Deze 

heroverweging geschiedt binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn 

op het besluit waartegen bezwaar is gemaakt.  

 

De commissie stelt vast dat de minister op grond van artikel 32a van de Warenwet bezwaarde 

een boete heeft opgelegd omdat tijdens het toezicht op de naleving van de Warenwet een 

overtreding is geconstateerd van [...]. Genoemde verordening verlangt onder meer dat 
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exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor zorg dragen dat bedrijfsruimten voor 

levensmiddelen schoon zijn en goed worden onderhouden [...]. 

 

De commissie stelt verder vast dat in het beleid ter handhaving van de Warenwet onderscheid 

wordt gemaakt tussen geringe overtredingen, (herhaalde) overtredingen en ernstige 

overtredingen. Alleen bij herhaalde of ernstige overtredingen wordt een boete opgelegd. De 

commissie acht dit handhavingsbeleid in algemene zin aanvaardbaar. In het onderhavige 

geval heeft de minister de overtreding als ernstig aangemerkt en bezwaarde overeenkomstig 

het handhavingsbeleid een boete opgelegd. 

 

Voorts geschiedt de heroverweging van het besluit van 24 juli 2009 op de gronden die door 

bezwaarde zijn aangevoerd.  

 

Gronden van bezwaar 

 

Ten aanzien van het bezwaar dat de bij bezwaarde in dienst zijnde chef gedemotiveerd was,  

merkt de commissie op dat bezwaarde te allen tijde dient te voldoen aan de Warenwettelijke 

voorschriften. Bezwaarde is als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, voor 

het personeelsbeleid en derhalve ook voor het in dienst zijnde personeel. De commissie is van 

oordeel dat bezwaarde niet heeft aangetoond de maximale zorg te hebben betracht die 

redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om te bewerkstelligen dat een situatie als de 

onderhavige zich kan voordoen. Het bezwaar treft naar het oordeel van de commissie dan ook 

geen doel. 

 

Ten aanzien van het verzoek [...] 

 

Advies 

 

Op grond van het vorenstaande adviseert de commissie het bezwaar ongegrond te verklaren. 

 

 

Gezien en akkoord,      Voor eensluidend afschrift, 

de voorzitter,        de secretaris, 

 

w.g. 

 

[...]        [...] 

 

 

 

 

 


