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Hoofdstuk I: Vergaderingen van de brc Verbruik
Art. 1
De brc Verbruik komt in plenaire vergadering bijeen op uitnodiging van haar voorzitter of van de
ondervoorzitter die hem vervangt. De uitnodigingen worden verzonden ten laatste zes dagen voor de
vergadering, behoudens hoogdringendheid.
De plenaire vergadering wordt eveneens opgeroepen op verzoek van de minister bevoegd voor
Economie of van vijf werkende leden van de brc Verbruik; in dit geval moet zij binnen de vijftien dagen
volgend op het verzoek bijeenkomen.

Art. 2
Zowel de effectieve als de plaatsvervangende leden worden opgeroepen en kunnen deelnemen aan de
vergaderingen van de brc Verbruik.
De secretaris en de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, of de door hen
aangewezen personeelsleden van het secretariaat, kunnen steeds als waarnemer deelnemen aan de
plenaire vergaderingen, de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de vergaderingen van de
subcommissies.

Art. 3
De agenda van de plenaire vergaderingen vermeldt de onderwerpen die ter sprake worden gebracht. De
besprekingen tijdens de plenaire vergadering hebben betrekking op deze onderwerpen. In dringende
gevallen kan de voorzitter, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter die het voorzitterschap van de
vergadering waarneemt, en indien de meerderheid van de aanwezige leden hiermee instemt, tijdens de
vergadering beslissen een punt aan de agenda toe te voegen.

Art. 4
Degene die het voorzitterschap waarneemt, opent en sluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen en
beschikt over al de hiervoor vereiste bevoegdheden. Hij waakt over de toepassing van de voorschriften
van het koninklijk oprichtingsbesluit en van het huishoudelijk reglement.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering om de beurt voorgezeten door één van de
ondervoorzitters. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, wordt de vergadering
voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

Art. 5
De stemming geschiedt bij handopsteking of door middel van stembrieven op naam. Wanneer de
stemming betrekking heeft op procedure- of organisatieproblemen, stemt de voorzitter het laatst en bij
staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend.
Wat adviezen en voorstellen betreft, wordt overgegaan tot een individuele raadpleging van de leden.
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Hoofdstuk II: Dagelijks bestuur
Art. 6
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter van de brc Verbruik en de ondervoorzitters, en
komt op regelmatige tijdstippen bijeen.

Art. 7
Het dagelijks bestuur bereidt de aan de plenaire vergadering voor te leggen stukken voor. Het stelt de
agenda op van de plenaire vergaderingen en waakt over de uitvoering van de opdrachten die aan de
subcommissies toegewezen worden. Het dagelijks bestuur stelt de uiterste datum vast waarop verslagen
en adviezen aan de plenaire vergadering moeten worden voorgelegd.

Hoofdstuk III: Plenaire vergadering
Art. 8
De goedkeuring van adviezen geschiedt uitsluitend op de plenaire vergadering, met inachtneming van
de in artikel XIII. 14 WER bepaalde quorumvereiste. Deelname aan de stemming kan zowel door leden
die fysiek de vergadering bijwonen, als door de leden die virtueel aanwezig zijn via het gebruik van
communicatietechnieken op afstand die een gelijktijdige aanwezigheid van de leden waarborgen. In
dringende gevallen, wanneer het onmogelijk is de plenaire vergadering op korte termijn bijeen te roepen,
kan de voorzitter beslissen een ontwerpadvies te laten goedkeuren via stemming op afstand van de leden
van de plenaire vergadering van de brc Verbruik. Om hun standpunt kenbaar te maken, beschikken de
leden van de plenaire vergadering over een redelijke termijn die het secretariaat, na overleg met de
voorzitter, in de begeleidende e-mail heeft bepaald. Bij gebrek aan antwoord binnen de bepaalde termijn,
worden de leden geacht in te stemmen met het unanieme ontwerpadvies of met de aan hun organisatie
toegeschreven standpunten in een verdeeld ontwerpadvies.
In geval van een amendement of bij gebrek aan consensus over een unaniem ontwerpadvies kan de
voorzitter beslissen, hetzij over te gaan tot een nieuwe stemming op afstand over het geamendeerde
ontwerp, hetzij de kwestie voor te leggen op het eerstvolgende dagelijks bestuur of op de eerstvolgende
plenaire vergadering van de brc Verbruik.

Hoofdstuk IV. Subcommissies, secretariaat en verslaggevers
Art. 9
Binnen de brc Verbruik bestaan er verschillende subcommissies die belast zijn met technische
vraagstukken of bijzondere problemen met het oog op het opstellen van een ontwerp van advies. Naast
de subcommissie Handelspraktijken, de subcommissie Financiële Diensten, de subcommissie Milieu en
de subcommissie Veiligheid kunnen ad hoc andere subcommissies worden opgericht. Deze
subcommissies worden door de voorzitter of de ondervoorzitters van de brc Verbruik voorgezeten, of bij
ontstentenis, door een persoon die wordt aangewezen door het dagelijks bestuur.
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Art. 10
Subcommissies kunnen deskundigen van buitenaf uitnodigen, die op hun voorstel aangewezen zijn door
het dagelijks bestuur. De deskundigen van buitenaf hebben geen recht op presentiegeld of op de
terugbetaling van de reiskosten.

Art. 11
Buiten de gevallen waarin de brc Verbruik oordeelt dat een vraag het voorwerp kan uitmaken van een
onmiddellijk debat in plenaire vergadering, draagt zij de voorbereidende studie van de haar onderworpen
problemen aan een subcommissie over.
De taak van de subcommissie bestaat erin aan de plenaire vergadering een ontwerp van advies voor te
leggen. Verder deelt zij elk voorstel of document mee dat ter voorlichting van de leden van de brc Verbruik
noodzakelijk is. De taak van de subcommissie neemt een einde op het ogenblik dat deze stukken zijn
overgezonden, tenzij de kwestie voor aanvullend onderzoek wordt teruggestuurd.
Het ontwerp van advies wordt inhoudelijk opgesteld door twee verslaggevers, die bij de start van de
werkzaamheden van de subcommissie worden aangewezen (één aangewezen door de professionele
organisaties, één aangewezen door de consumentenorganisaties), in samenspraak met het secretariaat
van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De rol van het secretariaat van de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven bestaat erin om de bijzondere raadgevende commissie administratief en waar nodig
inhoudelijk te ondersteunen. Niet enkel leden van de brc Verbruik, doch tevens uitgenodigde
deskundigen kunnen als verslaggever optreden.

Art. 12
Alle leden van de brc Verbruik (zowel de effectieve als de plaatsvervangende) worden uitgenodigd om
deel te nemen aan de werkzaamheden van een subcommissie.

Hoofdstuk V: Taal en publiciteit
Art. 13
Alle documenten uitgaande van de brc Verbruik, behalve de werkdocumenten, worden in het Nederlands
en in het Frans opgesteld.

Art. 14
De adviezen en eventuele andere documenten van de brc Verbruik worden gepubliceerd, tenzij het
dagelijks bestuur hierover anders beslist.

