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              Inleiding 

 

1. Jaarlijks worden meerdere door de ACM krachtens de Mededingingswet (Mw) 

genomen besluiten aangevochten bij de bestuursrechter. Doel van dit rapport is 

op het terrein van het mededingingsrecht in kaart te brengen welke de 

uiteindelijke afloop1 van deze procedures is en welke conclusies daar zoal aan 

verbonden kunnen worden met betrekking tot de aangevochten besluiten.  

 

2. Aan dit rapport ligt geen breed onderzoek naar de taakuitoefening van de ACM 

ten grondslag. Het resultaat is, wat betreft het mededingingsrecht, in zekere zin 

een aanvulling op de periodieke evaluaties met betrekking tot de doelmatigheid 

en doeltreffendheid van het functioneren van de ACM.  

 

3. Die evaluaties besteden summier aandacht aan het zogenoemde ‘Juridisch track 

record’ van (gedeeltelijk) gewonnen en verloren zaken maar zonder analyse van 

rechterlijke uitspraken. Om tot een oordeel over het functioneren van de ACM te 

komen is niet onbelangrijk óók meer inhoudelijk te kijken naar het oordeel van de 

hoogste rechter over besluiten die de ACM heeft genomen.   

 

4. Voor alle duidelijkheid: het rapport pretendeert niet een algemeen beeld te 

schetsen van het beleid en de activiteiten van de ACM. Voor een overzicht en een 

analyse van werkzaamheden wordt verwezen naar jaarverslagen en de 

bespreking van de werkzaamheden in vaktijdschriften.  

 

                                                           
1
 Het betreft onherroepelijke bestuursrechtelijke uitspraken, meestal van het CBb, in sommige gevallen van de 

rechtbank Rotterdam. Buiten beschouwing blijven civielrechtelijke zaken zoals het arrest van het Gerechtshof 
Den Haag over de ACM Werkwijze (ECLI:NL:GHDHA:2019;470) en de verschillende procedures voor de civiele 
rechter en het CBb over schadevergoeding naar aanleiding van de vernietiging van het boetebesluit inzake 
executieveilingen.  
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5. Dat geldt ook voor de rechterlijke uitspraken die centraal staan in dit stuk. De 

meeste van die uitspraken zijn in de literatuur geannoteerd. Hier gaat het om het 

rechterlijk eindoordeel in de mate waarin dit afwijkt van het besluit van de ACM, 

niet om een gedetailleerde, kritische bespreking van de rechtspraak.  

 

6. De selectie van zaken die aan een nadere analyse zijn onderworpen, is als volgt 

vorm gegeven. Als eerste stap zijn alle potentieel relevante zaken in kaart 

gebracht en naar hun aard gerubriceerd. Vervolgens zijn daaruit zaken 

geselecteerd die relevant zijn voor een (summiere) inhoudelijke bespreking van 

de besluiten in het licht van het uiteindelijk rechterlijk oordeel over die besluiten. 

Daarbij zijn, zoals hierna zal blijken, keuzes gemaakt. 

 

7. Alternatieve methodes om tot een oordeel te komen zijn niet opportuun. Zo is 

benchmarking van de track record van de ACM tegenover die van bijvoorbeeld de 

AFM of de Europese Commissie of nationale mededingingsautoriteiten ondoenlijk 

wegens het ontbreken van data en bruikbare definities om zaken te selecteren. 

Bovendien is vergelijking niet goed mogelijk omdat zowel de feitelijke constellatie 

van zaken als de rechterlijke toetsing wezenlijk verschilt. 

 

8. De geanalyseerde periode bestrijkt vijf-en-een-half jaar, van 1 januari 2015 tot 1 

juli 2020. Het gaat om uitspraken in die periode door de hoogste rechter 

gewezen, niet om besluiten uit die periode. Opdat het onderzoek niet te 

omvangrijk zou zijn maar wel voldoende materiaal bevat om tot een oordeel te 

komen, is niet alleen het tijdvak beperkt maar zijn ook de onderwerpen nader 

afgebakend. 

 

            Afbakening qua onderwerpen 

 

9. Het onderzoek is beperkt tot het toezicht op de mededinging krachtens de Mw. 

Dit rapport gaat mitsdien niet in op het toezicht op gereguleerde sectoren en 

evenmin op de besluiten op het terrein van de consumentenbescherming.  

 

10. Wat betreft de Mw blijven bovendien buiten beschouwing de onderzoeken op 

grond van de Wet Markt & Overheid2 zodat resteert wat gemakshalve wordt 

aangeduid als het ‘klassieke’ mededingingsrecht. Binnen het klassieke 

mededingingsrecht zijn in de onderzochte periode in totaal 36 onherroepelijke 

bestuursrechtelijke uitspraken gewezen.  

 

                                                           
2
 In de onderzochte periode betreft het vier besluiten die alle in beroep zijn bevestigd.  
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11. In een paar zaken leidde één boetebesluit tot meerdere beroepen: ofwel omdat 

beroepen van individuele partijen als afzonderlijke procedures zijn geregistreerd, 

ofwel omdat verschillende kwesties speelden in dezelfde zaak en met betrekking 

tot dezelfde onderneming. In het eerste geval worden de procedures als één 

aangeduid en besproken. In het tweede geval, hierna besproken in par 17 en 18, 

zijn de procedures apart geteld.  

 

12. Deze 36 zaken kunnen als volgt worden onderverdeeld: 18 kartelzaken; negen 

concentratiezaken; en negen zaken waarbij een klacht is afgewezen. 

 

13. De negen beroepsprocedures in concentratiezaken verschillen onderling van 

karakter. Meestal betreft het een beroep door een derde tegen een besluit 

inhoudende dat voor de concentratie geen vergunning is vereist dan wel tegen 

een besluit waarbij een vergunning is verleend. In een tweetal gevallen betreft 

het een beroep tegen de weigering een vergunning te verlenen en in één geval 

een beroep tegen de verplichting tot betaling van een geldsom voor de 

behandeling van een aanvraag.  

 

14. In één concentratiezaak is het ACM besluit vernietigd3. Gelet op het relatief 

geringe aantal rechterlijke procedures, de eigen aard van concentratiezaken en 

het feit dat slechts één besluit is vernietigd, wordt dit type zaken verder niet 

behandeld.  

 

15. De negen klachtprocedures4 betreffen beroepen tegen de afwijzing van klachten 

(verzoeken om handhavend optreden) in misbruikzaken, met uitzondering van 

één klacht in een kartelzaak5. In alle zaken is het aangevochten besluit, en 

daarmee het prioriteringsbeleid, door de rechter bevestigd. Deze procedures 

worden niet besproken.  

 

              Inventarisatie kartelbesluiten  

 

16. Bij de kartelbesluiten die in beroep zijn aangevochten en die hebben geleid tot 18 

onherroepelijke rechterlijke uitspraken, kunnen nog de volgende opmerkingen 

worden gemaakt om tot een nadere precisering te komen.  

                                                           
3
 De fusie Bolletje/Continental Bakeries, Besluit waarbij vergunning (goedkeuring) werd geweigerd, vernietigd 

door CBb, ECLI:NL:CBB:2016:23. 
4
 Twee betreffen dezelfde problematiek, te weten de afwijzing van klachten (o.g.v zowel art 6 Mw als art 24 

Mw) tegen Eredivisie Media & Marketing door KPN resp CAIW: ECLI:NL:RBROT:2019:7189 en 7190. 
5
 Dierenartsen, ECLI:NL:CBB:2016:23. 
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17. Twee beroepsprocedures betreffen specifieke aspecten van procedurele aard6. 

De aangevochten besluiten zijn in hoogste instantie bevestigd en staan los van de 

eveneens aangevochten boetebesluiten7. Niet meegenomen in dit rapport is de 

(tussen)uitspraak van het CBb over de inzage in de vertrouwelijke versie van 

processtukken (transcripties van clementieverklaringen)8. 

 

18. Twee procedures betreffen de positie van aandeelhouders9 en beherend 

vennoten10. De aangevochten besluiten zijn op deze punten in hoogste instantie 

in het eerste geval bevestigd en in het tweede geval vernietigd. Gelet op het 

specifieke karakter van deze uitspraken zullen zij niet worden besproken. 

 

19. Bijgevoegd is een overzicht van de resterende 14 zaken. Deze zullen hierna de 

revue passeren waarbij een casuïstische benadering onvermijdelijk is gezien de 

grote verschillen tussen de besluiten qua feitelijke constellatie, qua 

beroepsgronden en qua rechterlijke uitspraak. 

 

20. In drie uitspraken is het besluit waarvan beroep bevestigd11. Deze zaken zijn 

uiteraard relevant in de context van dit onderzoek maar behoeven gelet op de 

uitkomst geen inhoudelijke bespreking. In de overige zaken is het besluit om 

uiteenlopende redenen geheel of ten dele vernietigd; in meerdere van die zaken 

is de inbreuk bevestigd maar is de boete aangepast.  

 

21. Tot die overige 11 zaken behoort één uitspraak waar het CBb de boete heeft 

verlaagd slechts vanwege ‘overschrijding van de redelijke termijn’12. Gezien het 

bijzondere karakter van die uitspraak - waar het besluit weliswaar is vernietigd 

maar om redenen die los staan van de vaststelling van de inbreuk of de passend 

geachte boete – blijft deze uitspraak verder buiten beeld.  

 

                                                           
6
 Gebruik van telefoontaps als bewijs, ECLI:NL:CBB:2015:192; ECLI:NL:CBB:2015:193. 

7
 Zie bijlage: Zeescheepsafval, GWW bouw Zuid Limburg. 

8
 ECLI:NL:CBB:2019:46. 

9
 ECLI:NL:CBB:2019:120. 

10
 ECLI:NL:CBB:2019:121 en 651. 

11
 Zilveruien, Zeescheepsafval, Prefab Garageboxen. In de zaak Zilveruien is voor één partij de boete verlaagd 

wegens een door de ACM erkende dubbeltelling bij de bepaling van de omzet voor het boetemaximum.  
12

 Taxibedrijven ECLI:NL:CBB: 2019:150; ECLI:NL:CBB:2019:151. De verlaging bedraagt euro 10.000. In andere 
zaken werd de boete eveneens verlaagd met geringe bedragen wegens overschrijding van de redelijke termijn. 
Die zaken worden hierna besproken waarbij op dit aspect niet wordt ingegaan: zie Bijlage, Sloopbedrijven, 
Wasserijen, Meel (ECLI:NL:CBB:2016:184 en 186), Leesmappen. 
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22. Teneinde in de 10 resterende uitspraken enige structuur aan te brengen worden 

twee categorieën onderscheiden: (a) een eerste categorie waar de rechter de 

boete heeft verminderd vanwege (uitsluitend) een van de ACM afwijkend oordeel 

over de passende hoogte van de boete en (b) een tweede categorie waar de 

rechter het besluit geheel of ten dele heeft vernietigd vanwege andere bezwaren 

tegen het besluit. 

 

De hoogte van de boete 

23. De ACM dient bij het vaststellen van de hoogte van de sanctie niet alleen 

rekening te houden met de op dat moment van kracht zijnde beleidsregels, 

inhoudende bepalingen over de berekening van de ‘betrokken omzet’ en 

omstandigheden die tot verhoging of verlaging van de boete kunnen leiden. 

Essentieel is ook dat zij daarbij het ‘evenredigheidsbeginsel’ in acht neemt (art 3:4 

Awb).  

 

24. Belangrijke factoren bij de toepassing van dat beginsel zijn de aard en ernst van 

de overtreding (inbegrepen bijvoorbeeld de intensiteit van de samenwerking en 

de gezamenlijke marktpositie), de mate van verwijtbaarheid, speciale en 

algemene preventie en, in het algemeen, de (individuele) omstandigheden 

waaronder de inbreuk is gepleegd. De rechter toetst vervolgens zonder 

terughoudendheid of aan het evenredigheidsbeginsel is voldaan.  

 

25. De bepaling van de hoogte van de boete is geen exacte wetenschap. Het is niet 

op voorhand uit te sluiten dat in een concreet geval de rechter tot een andere 

afweging komt dan de toezichthouder. Meest interessant zijn die gevallen waar 

het oordeel van de rechter significant afwijkt van dat van de ACM. 

 

26. In de volgende paragrafen wordt vanuit die optiek gekeken naar de vijf uitspraken 

die uitsluitend de beoordeling van de ernst van de inbreuk en daarmee de 

passende hoogte van de boete betreffen.  

 

27. Vervolgens wordt gekeken naar twee uitspraken waar, naast de vaststelling van 

de inbreuk, ook dit aspect een belangrijke rol speelt: een uitspraak naar 

aanleiding van het meelbesluit (dat tot meerdere procedures over verschillende 

kwesties leidde) waar de rechter de inbreuk bevestigde maar tot een andere 

conclusie dan de ACM kwam wat betreft de hoogte van de boete, en de uitspraak 

in de zaak Leesmappen.  
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28. In de zaak Plantuien (2016) oordeelt het CBb dat de ACM in het bestreden besluit 

de inbreuk (een verstrekkende horizontale productiebeperking) qua aard terecht 

als ‘zeer zwaar’ heeft gekwalificeerd. Echter, ingevolge de ten tijde van de inbreuk 

geldende beleidsregels mag de ACM niet voorbij gaan aan de economische 

context waaruit blijkt hoe ernstig de overtreding qua gevolgen in concreto is.  

 

29. Gelet op het beperkte effect op de prijzen, acht de rechter een ernstfactor van 

1,5 meer passend dan de door de ACM gehanteerde factor 2. Dit leidt voor twee 

van de betrokken bedrijven tot een lagere boete, voor de overige twee heeft 

verlaging van de factor geen effect omdat het resulterende bedrag nog steeds 

hoger is dan het wettelijk maximum.  

 

30. In de zaak Wmo Zuidoost Friesland (2017) oordeelt het CBb dat de ACM in het 

bestreden besluit de inbreuk (onderlinge afstemming van de prijs) terecht als 

‘zwaar’ heeft aangeduid. Echter, bij het vaststellen van de ernstfactor binnen de 

ingevolge de boetecode 2007 geldende bandbreedte tussen 0 en 2 voor zware 

overtredingen, moet rekening worden gehouden met de intensiteit van de 

samenwerking en de rest-concurrentie.  

 

31. Gelet op de slechts indirecte uitwisseling van informatie, de ondergeschikte rol 

die de prijs speelt bij de concurrentie ten opzichte van kwaliteit, de aanwezigheid 

van maximum prijzen die de mogelijkheid van prijsopdrijving beperken, en de 

recente omslag naar marktwerking (de overgang van AWBZ naar Wmo), acht de 

rechter een ernstfactor van 0,5 in plaats van 1,5 passend.  

 

32. In de zaak Sloopbedrijven (2017) oordeelt het CBb dat de ACM in het bestreden 

besluit de inbreuk (‘prijslenen’, een horizontale mededingingsregeling, 

inhoudende uitwisseling van informatie bij onderhandse aanbestedingen, die 

kenmerken van zowel een prijsafspraak als een marktverdelingsafspraak 

vertoont) qua ernst ten onrechte als ‘zeer zwaar’ heeft bestempeld.  

 

33. Gelet op alle omstandigheden oordeelt het CBb dat er geen sprake is van een 

‘zeer zware’ maar van een ‘zware’ overtreding. Daarbij woog mee dat het gedrag 

incidenteel was en dat, anders dan bij meeromvattende aanbestedingskartels, de 

uitkomst van de aanbesteding niet door het gewraakte gedrag werd bepaald. De 

ernstfactor werd verlaagd van 1,5 naar 1.  
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34. De zaak aangeduid als GWW-bouw Zuid Limburg betreft twee 

beroepsprocedures. De eerste ingesteld door twee feitelijk leidinggevenden. De 

tweede door de onderneming. 

 

35. Het CBb oordeelt in de eerste zaak dat vaststaat dat één betrokkene (die dat 

betwistte) persoonlijk verwijt treft leiding te hebben gegeven aan de overtreding 

door de onderneming. Voor beiden geldt, zo besliste de rechtbank en bevestigde 

het CBb, dat de overtreding vaststaat en als ‘zeer zwaar’ kwalificeert maar dat, 

evenals voor de onderneming (zie de volgende paragraaf) een lagere ernstfactor – 

1,5 in plaats van 1,75 – gepast is. Om die reden en omdat hoge boetes voor 

natuurlijke personen een nieuw fenomeen zijn, resulteerde een lagere boete.  

 

36. In de zaak van de onderneming verlaagt het CBb de reeds door de rechtbank 

gematigde boete verder zodat een bedrag van € 463.00 resteert in plaats van de 

boete van € 3 miljoen uit het bestreden besluit. Reden is dat, evenals in de zaak 

van de sloopbedrijven, ‘prijslenen’ niet als een ‘zeer zware’ maar als een ‘zware’ 

overtreding dient te worden aangemerkt. Omdat, anders dan in de zaak van de 

sloopbedrijven, de overtreding meer dan ‘incidenteel’ plaatsvond, wordt de 

ernstfactor bepaald op 1,5 in plaats van de 1,75 in het besluit (en 1 voor de 

sloopbedrijven).  

 

37. Belangrijkste grond voor de verlaging is evenwel dat het CBb vindt dat een 

verhoging van de basisboete met 100% wegens recidive gerechtvaardigd is, maar 

dat de ACM ten onrechte uit een oogpunt van generale preventie de basisboete 

aanzienlijk had verhoogd. Daar staat niet aan in de weg dat ingevolge de 

boetecode 2007 aanpassing uit een oogpunt van preventieve werking mogelijk is. 

Het CBb evenwel vindt de inbreuk minder ernstig dan inbreuken waarvoor de 

onderneming eerder is beboet.  

 

38. In de zaak Wasserijen oordeelt het CBb dat de ACM in het bestreden besluit 

terecht een inbreuk (een overeenkomst met een mededingingsbeperkende 

strekking) heeft vastgesteld die door de ACM is aangemerkt als een ‘zeer zware’ 

overtreding. Gelet op bijzondere omstandigheden had de ACM niet de geldende 

ernstfactor 1,5 -3 toegepast maar een lagere factor van 1.  

 

39. Het CBb acht ook die factor te hoog. Gezien de gelijkenis van de samenwerking 

met een franchiseorganisatie, de aanwezigheid van voldoende restconcurrentie 

en het feit dat partijen juridisch advies inwonnen, verlaagt het CBb de ernstfactor 
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naar 0,5. Voor de meeste beboete ondernemingen heeft dit geen gevolgen gelet 

op de werking van het wettelijk boetemaximum. 

 

40. Zoals aangekondigd (par 27) dient nog vermeld te worden één van de 

beroepsprocedures in de zaak Meel13. Het CBb oordeelt dat de ACM terecht de 

inbreuk als ‘zeer zwaar’ heeft aangemerkt maar bij het bepalen van de ernstfactor 

onvoldoende rekening hield met de kenmerken van één betrokken onderneming 

en van het beboete gedrag: een stilgelegde fabriek zonder klanten en een losse 

overtreding versus een voortdurende inbreuk door de andere betrokken 

ondernemingen. 

 

41. Gelet op het gegeven dat voor de andere ondernemingen bij de voortdurende, 

uiteenlopende gedragingen omvattende, overtreding een ernstfactor van 2,75 is 

toegepast, acht het CBb een factor van 2,25 voor de afzonderlijke overtreding 

niet in redelijke verhouding staan. Het CBb oordeelt een factor van 1,75 passend.  

 

42. Tot slot een andere zaak waar zowel de hoogte van de boete als het bestaan van 

de inbreuk speelde (zie boven par 27): de zaak Leesmappen. Het CBb is het eens 

met de ACM dat sprake is van een ‘zware’ overtreding en dat een ernstfactor 2 

passend is. Desalniettemin vernietigt het CBb de besluiten met verlaging van de 

boetes omdat, kort gezegd, de ACM onvoldoende rekening hield met individuele 

omstandigheden. Ook de boetes voor de feitelijk leidinggevenden worden 

aangepast.  

 

Het bestaan van de inbreuk 

43. In een vijftal beroepsprocedures is het aangevochten besluit (mede) op andere 

gronden vernietigd dan vanwege kritiek op de hoogte van de boete. Volgens de 

hoogste rechter heeft de ACM ten onrechte een overtreding vastgesteld, 

bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het besluit gebaseerd is 

op een gebrekkige motivering. De redenen lopen uiteen evenals de uiteindelijke 

gevolgen voor het besluit.  

 

44. In de zaak LHV oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat het litigieuze ‘besluit van 

een ondernemingsvereniging’ gelet op de bewoordingen ervan, het doel en de 

juridische en economische context van de relevante (huisartsenzorg)markt geen 

deugdelijk middel vormde met de strekking de mededinging te beperken. Wegens 

                                                           
13

 ECLI:NL:CBB:2016:187. 
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ondeugdelijke motivering werd het besluit daarom vernietigd en kwam de boete 

van ruim 5.9 miljoen te vervallen. 

 

45. De complexiteit waarmee de ACM en, in beroep, de rechtbank werd 

geconfronteerd in deze zaak was van tweeërlei aard: in de eerste plaats betrof 

het de toepassing van het mededingingsrecht in de (huisartsen)zorg; in de tweede 

plaats speelde het ook uit de Europese jurisprudentie bekende vraagstuk 

wanneer een gedraging een mededingingsbeperkende strekking heeft. 

 

46. In de zaak Meel zijn er verschillende uitspraken over uiteenlopende kwesties, los 

van de boven (par 40) genoemde uitspraak over de ernstfactor. In één zaak14 stelt 

het CBb vast dat boete-immuniteit (in plaats van een aanzienlijke korting) had 

moeten worden verleend omdat, anders dan de ACM had betoogd, clementie 

weldegelijk tijdig was verzocht.  

 

47. In twee van de beroepen in de zaak Meel is het aangevochten besluit ten dele 

vernietigd wegens gebrek aan bewijs. In de eerste zaak15 concludeerde de rechter 

dat er onvoldoende bewijs is dat de beboete ondernemingen deelnamen aan één 

van de gedragingen die als inbreuk kwalificeerden. In de tweede zaak16 

concludeert het CBb dat één belastende clementieverklaring onvoldoende bewijs 

vormt voor een veroordeling en dat wanneer in deze zaak meerdere 

clementieverklaringen naast elkaar worden gelegd er nog steeds onvoldoende 

bewijs is om vast te stellen dat sommige ondernemingen partij waren bij één van 

de mededingingsbeperkende gedragingen.   

 

48. In de zaak Executieveilingen vernietigt het CBb de bestreden besluiten. De 

verweten gedragingen zijn onvoldoende bewezen. Volgens de ACM was er sprake 

van een ‘enkele voortdurende overtreding’. Het CBb daarentegen achtte niet 

aangetoond dat de gedragingen – die (ook) door het CBb als 

mededingingsbeperkend werden beschouwd – konden worden gekwalificeerd als 

een ‘enkele voortdurende overtreding’ zonder nadere beoordeling ten aanzien 

van de continuïteit en andere factoren zoals de geografische spreiding en mate 

van deelname van de betrokken ondernemingen. 

 

49. Gezien de fundamentele gebreken in de bewijsvoering en omdat een eventuele 

overtreding anders van aard en omvang zou zijn dan de overtreding waarvoor 

                                                           
14

 ECLI:NL:CBB:2016:190. 
15

 ECLI:NL:CBB:2016:187. 
16

 ECLI:NL:CBB:2016:189. 
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boetes waren opgelegd, zag het CBb geen aanleiding voor toepassing van de 

‘bestuurlijke lus’. Dit zou te veel tijd vergen en, bovendien, had de ACM al 

voldoende herstelkansen gehad tijdens de procedure, aldus het CBb.  

 

50. In de zaak Leesmappen oordeelt het CBb dat de ACM ten onrechte de einddatum 

van de inbreuk op 30 augustus 2012 heeft gesteld. Het CBb concludeert dat de 

einddatum op 15 december 2011 (volgens par 13.2, abusievelijk 15 november 

2011, par 26) dient te worden bepaald. De kortere duur heeft geen gevolgen voor 

de boete (omdat de maximaal op te leggen boete lager is dan de herberekende 

basisboete). 

 

51. In de zaak Tractiebatterijen legde de ACM acht boetes op. Slechts één partij ging 

in beroep. De inbreuk nam een aanvang in januari 2004 en duurde tot september 

2013. Deze ene partij had zich volgens de ACM pas in januari 2013 aangesloten. 

De rechtbank achtte dit niet bewezen en vernietigde het besluit (wat betreft die 

ene partij). De ACM ging niet in beroep. 

 

Samenvatting & conclusie 

52. Zoals in de inleiding aangegeven, is de opzet van dit onderzoek beperkt tot het in 

kaart brengen van het lot van mededingingsrechtelijke besluiten van de ACM die 

onderworpen zijn geweest aan bestuursrechtelijke toetsing.  

 

53. Het onderzoek betreft 36 beroepsprocedures (exclusief vier procedures met 

betrekking tot in beroep bevestigde WMO besluiten) krachtens de Mw. In 24 

zaken (van de in totaal 40 inclusief WMO) is het besluit bevestigd en in 12 zaken 

is het besluit geheel of ten dele vernietigd: één concentratiebesluit (par 14), één 

boetebesluit voor een vennoot van een beboete onderneming (par 18) en 10 

kartelbesluiten.  

 

54. De onherroepelijke uitspraken naar aanleiding van die 10 kartelbesluiten bieden 

een gevarieerd beeld. In zeven van die zaken oordeelde de rechter milder over de 

hoogte van de boete (vijf zaken betroffen uitsluitend de boete, twee zaken 

betroffen mede de boete). In de meeste gevallen kwam de rechter tot dit oordeel 

vanwege een andere opvatting over de ernst van de overtreding, met betrekking 

tot sommige of met betrekking tot alle betrokken ondernemingen. Dit 

resulteerde in een lagere ernstfactor die vanwege de wettelijke maxima niet altijd 

tot een lagere boete leidde.  
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55. Qua relatieve omvang van de boetevermindering springt het meest in het oog de 

zaak GWW-bouw Zuid Limburg. De vermindering lag hier echter niet zo zeer aan 

een verschil van inzicht over de ernst van de inbreuk maar vooral over recidive. 

Het CBb oordeelde dat de ACM er onvoldoende rekening mee hield dat de 

inbreuk anders van aard en minder ernstig was dan eerdere inbreuken door 

dezelfde onderneming in het kader van de bouwfraude. De verhoging wegens 

recidive viel daarom aanzienlijk minder hoog uit dan in het bestreden besluit.  

 

56. In vijf zaken is het besluit waarvan beroep integraal vernietigd omdat naar het 

oordeel van de hoogste rechter de inbreuk niet is komen vast te staan (in twee 

van die zaken speelde ook de ernstfactor een rol, zie boven par 27, par 40, par 42 

en par 54) . De impact op het bestreden besluit in zijn totaliteit is in sommige 

zaken relatief gering: Meel, Leesmappen en Tractiebatterijen.  

 

57. Twee zaken van die vijf springen er uit: LHV en Executieveilingen. De eerste zaak 

betreft een ‘nieuwe’ bijzondere sector en is in zo verre atypisch. In zekere zin 

geldt dit ook voor de tweede zaak waar het de kwalificatie als ‘enkele 

voortdurende inbreuk’ betrof van gedrag met betrekking tot meer dan 2000 

veilingen en waar de Rechtbank het besluit in tact had gelaten maar het CBb het 

besluit vernietigde.  

 

58. De ACM wordt geacht te handhaven op terreinen waar de uitleg van de 

verbodsnorm in een concreet geval niet altijd duidelijk is. Dat speelt bijvoorbeeld 

in ‘nieuwe’ sectoren maar ook bij de toepassing van begrippen als een 

‘voortdurende inbreuk’ of een ‘mededingingsbeperkende strekking’. Daarbij komt 

dat onderzoek en beroep geruime tijd in beslag nemen terwijl de ontwikkeling 

van het (Europese) mededingingsrecht niet stil staat.  

 

59. Bij het bepalen van de hoogte van de boete geldt dat de toepassing van de 

richtsnoeren niet noodzakelijk cijfermatig tot één uitkomst leidt. Bij de 

waardering van de ernst van een inbreuk komt daarbij dat dit aspect moeilijk 

objectief meetbaar is. Het ligt dus in de rede dat niet elk besluit volle rechterlijke 

toetsing ongeschonden doorstaat. 

 

60. Er zijn in de voorbije periode zaken geweest, inbegrepen het vernietigde 

concentratiebesluit, waar de rechter kritisch heeft geoordeeld over een besluit 
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van de ACM en waar, om uiteenlopende redenen, de uiteindelijke afloop 

significant afwijkt van het bestreden besluit. Het gaat om een relatief beperkt 

aantal zaken.  

 

61. Er is, al met al, mijns inziens geen sprake van een patroon van een toezichthouder 

die, volgens de rechter, stelselmatig in gebreke is in de bewijsvoering, de 

juridische analyse, de boeteberekening of anderszins te kort schiet in de 

besluitvorming op het gebied van het mededingingsrecht.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


