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Samenvatting 

1. Aldivèr Uitzendbureau B.V. (hierna: Aldivèr) heeft bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 
ACM) een handhavingsverzoek ingediend. Volgens Aldivèr maken de Stichting Sectorinstituut 
Transport & Logistiek, Sectorinstituut Transport & Logistiek B.V. (hierna gezamenlijk: STL) en 
STL Werk B.V. zich schuldig aan misbruik van een economische machtspositie. Dit misbruik 
houdt volgens Aldivèr in dat deze partijen bij hun detacheringsdienst gebruik maken van 
financiële middelen uit de SOOB-cao, terwijl deze middelen niet beschikbaar zijn voor Aldivèr. 
De ACM besluit om het handhavingsverzoek van Aldivèr af te wijzen. De ACM stelt zich op het 
standpunt dat de consumentenwelvaart slechts in beperkte mate in het geding is. De ACM ziet 
dat de manier waarop de middelen uit de SOOB-cao worden verdeeld, leidt tot enige verstoring 
in de markt. Het is de ACM echter op voorhand niet duidelijk of hiermee sprake is van een 
overtreding van de Mededingingswet. De ACM is van oordeel dat de mate van onderzoek dat zij 
moet verrichten om tot een antwoord te komen op deze vraag, niet in verhouding staat tot de 
ernst en mogelijke gevolgen van een eventuele overtreding. De ACM geeft voorrang aan 
andere onderzoeken. 
 

Verloop van de procedure 

2. Op 7 november 2016 ontving de ACM van Aldivèr, gevestigd aan de Einsteinstraat 9b te 
Gorinchem, een aanvraag om toepassing te geven aan artikel 56 van de Mededingingswet 
(hierna: Mw) in verband met een mogelijke overtreding van artikel 24 van deze wet door STL en 
STL Werk B.V. 
 

3. Aldivèr heeft de ACM op 24 januari 2017, 21 april 2017, 26 april 2017, 22 juni 2017, 
29 juni 2017 en 26 september 2017 nadere stukken met betrekking tot haar 
handhavingsverzoek toegestuurd.  
 

4. De ACM heeft met verschillende partijen gesprekken gevoerd naar aanleiding van het 
ingediende handhavingsverzoek. Aldivèr heeft op 18 januari 2017 in een gesprek met de ACM 
haar handhavingsverzoek toegelicht. De ACM heeft op 8 februari 2017 en op 6 juli 2017 met het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over het handhavingsverzoek. De 
ACM heeft verder op 20 april 2017 een gesprek gevoerd met STL. De ACM heeft ten slotte op 
20 juni 2017 een gesprek gevoerd met Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
Beroepsgoederenvervoer over de weg en Verhuur van Mobiele Kranen (hierna: SOOB). 
 

5. De ACM heeft daarnaast bij partijen informatie opgevraagd. De ACM heeft in dit kader op 
16 maart 2017 een schriftelijk informatieverzoek verstuurd naar STL. STL heeft op 13 april 2017 
schriftelijk op dit verzoek gereageerd. STL heeft verder op 19 april 2017 een nader stuk bij de 
ACM ingediend. De ACM heeft op 28 april 2017 een schriftelijk informatieverzoek verstuurd 
naar Aldivèr. Aldivèr heeft op 11 mei 2017 schriftelijk op dit verzoek gereageerd.  
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Betrokken partijen en relevante feiten 

6. Aldivèr is een uitzendbureau dat zich onder meer bezighoudt met het werven, selecteren en 
detacheren van leerling-vrachtwagenchauffeurs in het kader van de Beroeps Begeleide 
Leergang (hierna: BBL)-opleiding chauffeur goederenvervoer bij erkende leerbedrijven in de 
sector transport en logistiek. De BBL-opleiding tot chauffeur goederenvervoer bevat een 
combinatie van leren en werken. Een BBL-Leerling gaat 1 dag per week naar school voor het 
theoretische lesgedeelte en werkt de overige 4 dagen bij een zogenoemd leerbedrijf. Aldivèr 
neemt hiertoe een BBL-leerling in dienst en detacheert deze leerling vervolgens voor 4 dagen 
per week bij een regionaal leerbedrijf dat actief is in de sector transport en logistiek. Daarnaast 
werkt Aldivèr samen met ROC-Scholen voor het theoretische lesgedeelte en met 
verkeersscholen voor het behalen van de (vrachtwagen)rijbewijzen.  
 

7. SOOB is een stichting opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector 
“beroepsgoederenvervoer over de weg”. SOOB zet zich in voor alle werknemers en werkgevers 
in deze sector en geeft hier invulling aan door diverse projecten op het gebied van onder 
andere scholing, gezond werken en goede arbeidsvoorwaarden. SOOB beschikt over haar 
eigen cao (hierna: SOOB-cao), waarin de doelstellingen van SOOB zijn vastgelegd. De SOOB-
cao is door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. SOOB verkrijgt haar 
middelen (hierna: SOOB-fonds) uit een verplichte afdracht. Alle werkgevers en werknemers, 
inclusief BBL-leerlingen, die in de sector “beroepsgoederenvervoer over de weg” actief zijn, 
betalen een verplichte bijdrage aan SOOB. Bedrijven die voor zichzelf vervoeren, bijvoorbeeld 
chauffeurs in dienst bij productiebedrijven of groothandels, vallen buiten de SOOB-cao. Deze 
bedrijven hebben weliswaar vrachtwagenchauffeurs in dienst, maar zij dragen niet verplicht af 
aan het SOOB-fonds omdat zij niet onder de reikwijdte van de SOOB-cao vallen. SOOB heeft 
voor de verdeling van de gelden een eigen uitvoeringsorganisatie: STL. 
 

8. STL is door de werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht en aangewezen als 
uitvoeringsorgaan voor het aanwenden en toebedelen van subsidies uit het SOOB-fonds. Eén 
van de doelstellingen van SOOB is het bevorderen van de instroom van nieuwe chauffeurs 
goederenvervoer. SOOB heeft aan STL opgedragen om hier uitvoering aan te geven. STL biedt 
daarom, net zoals Aldivèr, een detacheringsdienst aan voor leerlingen van de BBL-opleiding 
chauffeur goederenvervoer. STL detacheert haar BBL-leerlingen via STL Werk B.V, een 100% 
dochteronderneming. De BBL-leerling chauffeur goederenvervoer treedt in dienst bij STL Werk 
B.V. waarna hij in het kader van zijn beroepsopleiding gedetacheerd wordt bij een leerbedrijf.  
 

9. STL ontvangt financiering uit het SOOB-fonds om gestalte te geven aan haar BBL-opleiding. 
Deze financiering wordt door STL gebruikt voor twee doeleinden. Enerzijds gebruikt STL de 
SOOB-financiering om de rijopleiding die haar BBL-leerlingen moeten volgen goedkoper te 
maken. De BBL-leerling die bij STL in dienst treedt, volgt zijn rijopleiding bij een door STL 
uitgekozen rijschool. Deze rijopleiding moet hij zelf betalen, maar hij krijgt hierop een financiële 
korting van STL die wordt gefinancierd met de SOOB-financiering. Anderzijds gebruikt STL de 
SOOB-financiering om het detacheren van BBL-leerlingen goedkoper te maken voor de 
leerbedrijven. Een leerbedrijf dat een BBL-leerling via een detacheringsconstructie voor haar wil 
laten werken, betaalt hiervoor een detacheringstarief. STL gebruikt de SOOB-financiering om 
het detacheringstarief dat leerbedrijven haar betalen voor de detachering van een BBL-leerling 
te verlagen.  
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Inhoud van het handhavingsverzoek 

10. Aldivèr betoogt dat STL door de inzet van SOOB-financiering voor haar detacheringsdienst 
handelt in strijd met artikel 24 van de Mw. Aldivèr voert hiertoe aan dat deze inzet van SOOB-
financiering leidt tot oneerlijke concurrentie en verstoring van de mededinging op de markt voor 
het (opleiden en) detacheren van leerlingen van de BBL-opleiding chauffeur goederenvervoer. 
Volgens Aldivèr heeft STL een economische machtspositie op deze markt met een 
marktaandeel van ongeveer 80%.  
 

11. Aldivèr betoogt dat sprake is van een oneerlijk speelveld, omdat alleen STL bij haar 
detacheringsdienst gebruik kan maken van de SOOB-financiering. Terwijl alle BBL-leerlingen 
en leerbedrijven in de sector “beroepsgoederenvervoer over de weg” afdragen aan het SOOB-
fonds, kunnen alleen de BBL-leerlingen en leerbedrijven die gebruik maken van STL profiteren 
van de SOOB-financiering. Immers, alleen een BBL-leerling die in dienst treedt bij STL krijgt 
korting op zijn rijopleiding en een leerbedrijf profiteert alleen van het lagere detacheringstarief 
als zij een BBL-leerling inleent van STL. Indien een BBL-leerling in dienst treedt bij Aldivèr 
profiteert hij niet van de SOOB-financiering op zijn rijopleiding. Indien een vervoersbedrijf een 
BBL-leerling inleent van Aldivèr profiteert zij niet van het door middel van de SOOB-financiering 
verlaagde detacheringstarief. 
 

12. Aldivèr betoogt verder dat de wijze van verstrekking van de SOOB-financiering niet in 
overeenstemming is met de SOOB-cao. Hierin staat dat de SOOB-gelden worden gebruikt voor 
de financiering, dan wel subsidiëring van activiteiten op het gebied van opleiding en 
ontwikkeling door STL of andere stichtingen die op dit terrein werkzaam zijn. Volgens Aldivèr 
laat de SOOB-cao daarom ruimte voor andere partijen dan STL om aanspraak te kunnen 
maken op de gelden uit de SOOB-cao. 
 

13. Volgens Aldivèr leidt de werkwijze van SOOB en STL tot ongeoorloofde marktafsluiting. 
Doordat BBL-leerlingen en leerbedrijven niet kunnen profiteren van de SOOB-financiering als zij 
samenwerken met Aldivèr, kan Aldivèr niet concurreren met STL. Voor BBL-leerlingen en 
leerbedrijven is het immers als gevolg van de SOOB-financiering goedkoper om te werken met 
STL. Aldivèr heeft vanaf het moment waarop zij in 2006 tot de markt toetrad, een marktaandeel 
van ongeveer 15% weten te bemachtigen, maar stelt niet verder te kunnen groeien vanwege de 
oneerlijke concurrentie met STL. Aldivèr heeft op verschillende momenten contact gezocht met 
STL en SOOB met als doel de SOOB-financiering ook beschikbaar te maken voor BBL-
leerlingen en leerbedrijven die met haar samenwerken, maar dit heeft niet tot het door Aldivèr 
gewenste resultaat geleid. 
 

14. Aldivèr stelt verder dat zij en STL hetzelfde belang nastreven, namelijk zoveel mogelijk BBL-
leerlingen aan een leer-werktraject helpen. Volgens Aldivèr wordt dit belang het beste gediend 
door de SOOB-financiering ook beschikbaar te maken voor BBL-leerlingen en leerbedrijven die 
met haar samenwerken. 
 

15. STL bevestigt dat de SOOB-financiering alleen beschikbaar is voor BBL-leerlingen en 
leerbedrijven die gebruik maken van STL. STL betwist dat het verdelen van gelden (op grond 
van een cao) kan worden gekwalificeerd als misbruik, als er al sprake zou zijn van een 
machtspositie. De cao en de verdeling van de SOOB-financiering hangen volgens STL 
rechtstreeks samen met, en gaan niet verder dan noodzakelijk voor, de verwezenlijking van de 
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doelstelling, namelijk de verbetering van de arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden binnen 
de sector beroepsgoederenvervoer. STL merkt op dat de cao-partijen de keuze hebben 
gemaakt om de subsidie alleen beschikbaar te stellen indien gebruik wordt gemaakt van STL, 
omdat dit de efficiëntie bevordert en hiermee de regie over en de prijs/kwaliteitverhouding van 
het BBL-traject kan worden bewaakt. Verder is STL een stichting zonder winstoogmerk. 
Volgens STL handelen commerciële detacheringsbureaus, zoals Aldivèr, niet vanuit het belang 
van de BBL-leerling; de SOOB-financiering zal door hen worden gebruikt om meer winst te 
behalen. 
 

Beoordeling 

16. De ACM ontvangt meer verzoeken om handhaving en signalen over mogelijke overtredingen, 
dan zij gelet op haar onderzoekscapaciteit in onderzoek kan nemen. Daarom moet de ACM 
prioriteiten stellen. Dit doet de ACM op basis van haar prioriteringsbeleid.1 De ACM gebruikt de 
volgende criteria op basis waarvan zij verzoeken om handhaving beoordeelt: (1) hoe schadelijk 
het gedrag is waarop het verzoek of het signaal ziet voor de consumentenwelvaart, (2) hoe 
groot het maatschappelijk belang is bij het optreden van de ACM en (3) in hoeverre de ACM in 
staat is doeltreffend en doelmatig op te treden. 
 

17. De ACM heeft een belangenafweging gemaakt om te beoordelen of zij tot een onderzoek 
overgaat. Om deze belangenafweging te kunnen maken en het handhavingsverzoek te 
beoordelen heeft de ACM een vooronderzoek uitgevoerd. De ACM heeft in dat verband het 
handhavingsverzoek bestudeerd, de betrokken partijen gesproken, informatie opgevraagd bij de 
partijen, en openbare bronnen geraadpleegd. In het hiernavolgende zet de ACM uiteen hoe ze 
de verschillende criteria weegt.  
 
Consumentenwelvaart 

18. De ACM stelt zich op het standpunt dat de consumentenwelvaart slechts in beperkte mate in 
het geding is. Voor zover al sprake zou zijn van een aparte markt voor het (opleiden en) 
detacheren van leerlingen van de BBL-opleiding chauffeur goederenvervoer, geldt dat dit een 
zeer kleine markt zou zijn. Uit de cijfers die door Aldivèr zijn overgelegd, volgt dat de omvang 
van deze mogelijke markt in Nederland ongeveer 2100 BBL-leerlingen per jaar betreft. Gelet op 
deze beperkte omvang, is de ACM van oordeel dat de gedragingen waarover Aldivèr klaagt niet 
kunnen leiden tot grote schade aan de consumentenwelvaart.  
 
Maatschappelijk belang 

19. Volgens Aldivèr is een groot maatschappelijk belang gemoeid met een onderzoek door de 
ACM. Dit belang is gelegen in de schaarste aan chauffeurs die zich momenteel voordoet. Op 
12 mei 2017 meldt de NOS dat transportbedrijven grote moeite hebben om personeel te vinden; 
er zijn momenteel 2300 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs.2 Volgens Aldivèr werkt de 
omstandigheid dat de SOOB-financiering alleen ten goede komt aan BBL-leerlingen en 
leerbedrijven die gebruik maken van STL een maximale instroom van nieuwe BBL-leerlingen 
tegen. STL betwist dit en stelt dat de efficiëntie hiermee wordt bevorderd. De ACM kan op 
voorhand niet vaststellen of en in hoeverre de instroom van vrachtwagenchauffeurs wordt 

 
1 Zie: ‘Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt’, ACM/DJZ/2016/200888, 
Staatscourant 2016, nr. 14564, 18 maart 2016 
2 https://nos.nl/artikel/2172758-met-spoed-gezocht-truckers-en-transportplanners.html 
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tegengewerkt door de huidige manier van uitkering van de SOOB-financiering. De ACM sluit 
echter niet uit dat mogelijk enige belang is gemoeid bij een verder onderzoek naar de betrokken 
gedragingen. 
 
Doelmatigheid 

20. De ACM ziet dat de manier waarop de SOOB-financiering wordt verdeeld, leidt tot enige 
verstoring in de markt. Door de huidige verdeling heeft STL een voordeel ten opzichte van 
Aldivèr. De ACM kan echter zonder nader onderzoek niet vaststellen of hiermee sprake is van 
een overtreding van de Mw. Een dergelijk onderzoek vereist een aanzienlijke inzet van 
middelen. De ACM zal onderzoek moeten doen naar de precieze afbakening van de 
productmarkt. STL heeft alleen een machtspositie op de door Aldivèr afgebakende markt voor 
het (opleiden en) detacheren van leerlingen van de BBL-opleiding chauffeur goederenvervoer. 
STL betwist echter dat deze markt zodanig nauw moet worden afgebakend, omdat hierbij geen 
rekening wordt gehouden met vraag- en aanbod substitutie. Volgens STL moet worden 
gekeken naar de markt voor detachering van lager gekwalificeerd personeel, waarop zij geen 
economische machtspositie heeft. De ACM heeft zich in het besluit in zaak 681/ ASV Diensten 
B.V. i.o. en 979/ klacht Adecco Nederland B.V., Manpower, Uitzendorganisatie B.V., Randstad 
Holding N.V. en Unique International N.V.3 op het standpunt gesteld dat de markt mogelijk 
zodanig zou kunnen worden afgebakend dat voor iedere dienst een aparte relevante 
dienstenmarkt bestaat; derhalve een markt voor het aanbieden van diensten met betrekking tot 
instroomprojecten, poolmanagement, leer-/werktrajecten, loopbaaninterventie, opleidingen en 
intensieve werving en selectie. In datzelfde besluit4 heeft de ACM echter ook onderkend dat 
mogelijk sprake is van aanbodsubstitutie waardoor tot een ruimere marktafbakening moet 
worden gekomen. De ACM heeft in dit besluit de precieze afbakening van de markt in het 
midden gelaten. De ACM heeft ook in opvolgende besluiten omtrent detacheringsdiensten in 
het midden gelaten hoe de markt moet worden afgebakend.5 Om in de onderhavige zaak tot 
een precieze afbakening van de markt te komen, zal de ACM een belangrijk deel van haar 
aanwezige onderzoekscapaciteit moeten inzetten. 
 

21. Verder zou juridisch en economisch contextonderzoek noodzakelijk zijn. De ACM zou 
onderzoek moeten doen naar in hoeverre het voor Aldivèr noodzakelijk is dat haar BBL-
leerlingen en leerbedrijven aanspraak kunnen maken op de SOOB-financiering. Er zijn 
aanwijzingen dat dit niet het geval is; Aldivèr heeft de afgelopen jaren een stabiel marktaandeel 
van 15% veroverd op de mogelijke markt voor het (opleiden en) detacheren van leerlingen van 
de BBL-opleiding chauffeur goederenvervoer. Aldivèr heeft dat gedaan door een andere 
bedrijfsmodel waarmee zij het ontbreken van de SOOB-financiering (deels) compenseert.6 Ten 
slotte zal de ACM onderzoek moeten doen naar het antwoord op de vraag of de huidige 
verdeling van de SOOB-financiering daadwerkelijk leidt tot uitsluiting op de relevante markt.  
 

 
3 Besluit van de ACM van 20 november 1998 in zaak 681/ ASV Diensten B.V. i.o. en 979/ klacht Adecco Nederland B.V., 
Manpower Uitzendorganisatie B.V., Randstad Holding N.V. en Unique International N.V., punt 61. 
4 Besluit van de ACM in zaak 681/ ASV Diensten B.V. i.o. en 979/ klacht Adecco Nederland B.V., Manpower 
Uitzendorganisatie B.V., Randstad Holding N.V. en Unique International N.V., reeds genoemd, punt 64. 
5 Bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 23 mei 2002 in zaak 2956/11/ United Services Group N.V. – Start Holding B.V., 
punt 11. 
6 Aldivèr schiet een deel van de kosten van de rijopleiding van de BBL-Leerling voor. Als gevolg hiervan zijn de kosten die 
de BBL-leerling bij Aldivèr voor zijn rijopleiding moet maken niet significant hoger dan bij STL. In ruil daarvoor blijft de 
BBL-leerling na zijn tweejarige opleiding nog een extra jaar bij Aldivèr in dienst. Hiermee verdient Aldivèr het voorschot 
terug. STL geeft aan geen meerjarige contracten te kunnen en willen aanbieden, omdat dit valt buiten de doelstellingen 
van SOOB. 
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Conclusie 

22. De ACM besluit geen verdergaand onderzoek te doen naar aanleiding van onderhavige 
aanvraag. Het is de ACM op voorhand niet duidelijk of sprake is van een overtreding van de 
Mw. De ACM zal uitvoerig onderzoek moeten doen om hierover tot een oordeel te komen. Dit 
gaat ten koste van onderzoekscapaciteit die de ACM in andere zaken kan inzetten. Vanwege  
de kleine omvang van de markt en de verwachte beperkte schade aan de 
consumentenwelvaart is de ACM van oordeel dat de mate van onderzoek die zij dient te 
verrichten niet in verhouding staat tot de ernst en mogelijke gevolgen van een eventuele 
overtreding. Het belang van verdergaand onderzoek weegt minder zwaar dan het belang van 
onderzoek in andere zaken.  
 

Besluit 

23. De ACM wijst het verzoek om handhaving af.  
 
Datum: 12 december 2017 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze,  
 
 
w.g. 
 
dr. B.L.K. Vroomen 
Teammanager Directie Mededinging 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur 
van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit 
bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 




