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Namens: 
1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar burgerlijk recht FNV Bondgeno

ten, gevestigd te (3584 BW) Utrecht aan de Varrolaan 100; 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar burgerlijk recht CNV Diensten
bond, gevestigd te (2132 JJ) Hoofddorp aan de Polarisavenue 175; 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar burgerlijk recht Reformatorisch 
Maatschappelijke Unie van Werknemers, gevestigd te (3905 KZ) Veenendaai aan de 
Plesmanstraat 68; 
de stichting naar burgerlijk recht Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling, 
gevestigd te (2991 LE) Barendrecht aan de Donk 3; 

maak ik hierbij bezwaar tegen uw besluit van 22 december 2011, houdende wijziging van de 
Verordening Winkeltijden, onder meer strekkend tot het bij verordening verlenen van vrijstel
ling van het verbod als bedoeld in artikel 2 Winkeltijdenwet, ten behoeve van op de gemeente 
gericht toerisme. 
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A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Wi l le Donker advoca ten 

' V.'iÜeDo'-'ce' advocaten -s een maatschap, die bestaat u.t besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Een over 

zicht van de vennoten wordt op verzoek toegezonden 

2 Opdrachten werden, met uitsluit ing van de art ikelen 7 404 en 7 407 lid 2 BW, ui ts lui tend door Wille Donker advocaten ais 

opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd 

3 iedere adnipralcelij.cheid va" V.'üe Donker advocaten, -jit v .J ten hoo f de of terzake waarvan dan ook, .s u.tdrunke lijk beperkt tot r c t 

oediag dat m het desbetreffende geva! u't hoofde van de bcroepsaansprakelijkheidverzekenng door de verzekeraar wordt Uitbe 
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sprakelijkheidverzekenng De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Wille Donker advocaten aansprakelijk is voor 

fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de 

overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd 

4 Wille Donker advocaten zal er zoveel mogeli jk voor zorgdragen dat gelden die door derden aan d ien t moeten worden betaald, 

• an wel doo1" Wille Don!te r advocaten moeten ' "Oiden beheerd •. orden gesto r t op een oan kreken ng van de sticht ng St'chting 

Derdengeider Wille Donker advocaten gevestigd te Aionen adn den Rijn, verde ' te noemen 

5 Alle met de opdrachten gevormoe dossierï zullen d o o r Wille Don ter advocaten gedurende v i j f ja ren ivo r den bewaard, waarna 

de?e dossics z i^ 'e^ • 'O^den vern'et igd 
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Tegen dit besluit staat beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (artikel 
10 lid 2 Winkeltijdenwet). Ingevolge artikel 7:1 Awb dient, alvorens beroep in te stellen, be
zwaar te worden gemaakt. 

Gelet op de publicatiedatum van het besluit (19 januari 2012) is het onderhavige bezwaar

schrift tijdig ingediend. 

Op voorhand deel ik u mede dat reclamanten betwijfelen of de vrijstelling van het verbod van 
zondagsopenstelling van winkels wordt gerechtvaardigd door op de gemeente Haarlem of een 
gedeelte daarvan gericht toerisme. Voorts is naar de overtuiging van reclamanten onvoldoen
de invulling gegeven aan de ingevolge artikel 3 Winkeltijdenwet verplichte belangenafweging, 
nu onder meer is nagelaten kennis te vergaren met betrekking tot de in die bepaling bedoelde 
belangen (vgl. ook artikel 3:2 Awb), met name voor wat betreft de belangen van werknemers 
en kleine winkeliers met weinig of geen personeel. Bijgevolg kan van een behoorlijke belan
genafweging als bedoeld in artikel 3 Winkeltijdenwet en artikel 3:4 Awb geen sprake zijn ge
weest. 

Reclamanten zijn niet in staat de gronden van het bezwaar reeds thans (volledig) te verwoor
den. Zij verzoeken u dan ook hen een termijn te stellen van ten minste zes weken teneinde 
hen de gelegenheid te geven de gronden van het bezwaar naar voren te brengen. Uw bericht 
dienaangaande zie ik met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

C.J.R. van Binsbergen 
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