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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar van de 

Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven tegen zijn besluit van 25 september 2000, kenmerken 

530/23, 456/23 en 534/17, na vernietiging van het besluit op bezwaar van 15 februari 2002 met kenmerk 

2157/27 bij uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 25 maart 2004 met nr. MEDED 02/796-HRK. 

 

 

I. Het verloop van de procedure 

 

1. Op 27 en 31 maart 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (“d-g NMa”) in totaal drie aanvragen van de Vereniging van Nederlandse 

Installatiebedrijven (“VNI”) met het verzoek om, indien en voor zover noodzakelijk, een 

ontheffing te verlenen op grond van artikel 17 Mededingingswet (“Mw”) van het verbod zoals 

neergelegd in artikel 6 Mw. 

 

2. Bij besluit van 25 september 2000 (“het primaire besluit” ) heeft de d-g NMa de 

ontheffingsaanvraag afgewezen voor zover de aanvraag betrekking had op de 

lidmaatschapsregelingen zoals vervat in de (oude)statuten van VNI, het bedrijfsgroepreglement 

Bedrijfsgroep Zonne-Energie en het concept-reglement Bedrijfsgroep S-Installateurs (“de 

lidmaatschapsregelingen”). De d-g NMa heeft geoordeeld dat de lidmaatschapsregelingen in 

strijd zijn met het verbod van artikel 6 Mw en niet voor ontheffing op grond van artikel 17 Mw in 

aanmerking komen. 
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3. Bij fax van 23 oktober 2000 heeft VNI bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit. VNI heeft bij 

brief van op 21 december 2000 haar gronden van bezwaar aangevuld. Op 19 mei 2001 is VNI ten 

kantore van de NMa gehoord. Bij besluit van 15 februari 2002, kenmerk 2157/27, heeft de d-g NMa 

het bezwaar van VNI deels gegrond en deels ongegrond verklaard (“het besluit op bezwaar”). 

 

4. VNI heeft bij brief van 28 maart 2002 beroep ingesteld tegen het besluit op bezwaar bij de 

rechtbank Rotterdam.1  

 

5. Bij uitspraak van 25 maart 2004, nummer MEDED 02/796-HRK, heeft de rechtbank Rotterdam 

het beroep van VNI gegrond verklaard. De rechtbank heeft het besluit op bezwaar vernietigd en 

heeft bepaald dat de d-g NMa met inachtneming van de uitspraak een nieuwe beslissing op het 

bezwaar van VNI dient te nemen.  

 

 

II. De uitspraak van de rechtbank Rotterdam 

 

6. In de beroepsprocedure voerde VNI onder meer aan dat de d-g NMa ten onrechte de 

lidmaatschaps- dan wel toelatingsregeling van VNI zelf, hetzij van de bedrijfsgroepen2 

Zonne-energie en S-installateurs heeft aangemerkt als erkenningsregeling. 

 

7. Ten aanzien van die beroepsgrond heeft de rechtbank Rotterdam bij uitspraak van 25 maart 

2004 het volgende overwogen: “ Indien voor het lidmaatschap van de beroepsorganisatie eisen 

van vakbekwaamheid worden gesteld, kan het lidmaatschap gaan functioneren als een 

erkenningsregeling. Voor het lidmaatschap van zowel de organisatie van eiseres zelf, als de 

bedrijfsgroepen Zonne-energie en S-installateurs zijn vakbekwaamheidseisen gesteld en 

derhalve heeft verweerder in redelijkheid ertoe kunnen komen de statuten van eiseres, het 

reglement van de bedrijfsgroep Zonne-energie en het concept-reglement van de bedrijfsgroep S-

installateurs aan te merken als erkenningsregelingen.”  

                                                                 
1 Met VNI wordt hier bedoeld UNETO-VNI. VNI is op 1 januari 2002 gefuseerd met de Unie van elektrotechnische 

ondernemers (UNETO). Aangezien onderhavige zaak betrekking heeft op de door VNI ingediende aanvragen om 

ontheffing, worden UNETO-VNI en VNI aangeduid als VNI.  

2 Binnen de organisatie UNETO-VNI heten ‘bedrijfsgroepen’ thans ‘vakgroepen’. 
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8. Voorts heeft de rechtbank overwogen: “ (…) dat erkenningsregelingen, en daarmee 

regelingen van beroepsorganisaties die als erkenningsregeling zijn aan te merken, in 

overeenstemming moeten zijn met het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de Mw (…). 

Erkenningsregelingen, en daarmee regelingen van beroepsorganisaties die als 

erkenningsregelingen zijn aan te merken, mogen niet hetzij de strekking, hetzij tot gevolg 

hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst in de zin van artikel 6, eerste 

lid, van de Mw.”  

 

9. Voorts heeft VNI in de beroepsprocedure aangevoerd, dat de d-g NMa ten onrechte heeft 

geoordeeld dat de lidmaatschapsregelingen een belemmering van de mededinging ten 

gevolge kunnen hebben. Ten aanzien van de hiertoe door de d-g NMa in het besluit op 

bezwaar uitgevoerde toets overweegt de rechtbank: “ (…) dat bij toetsing van een onder 

artikel 6, eerste lid, van de Mw vallende regeling rekening moet worden gehouden met de 

concrete situatie waarin deze regeling effect sorteert, en in het bijzonder met de economische en 

juridische context waarin de betrokken ondernemingen opereren, de aard van de diensten 

waarop deze overeenkomst betrekking heeft, en de structuur van de relevante markt en de 

werkelijke omstandigheden waaronder deze functioneert, tenzij er sprake is van een regeling 

met duidelijke mededingingsbeperkingen, hetgeen hier niet het geval is (zie bijvoorbeeld 

rechtsoverweging 136 van Gevoegde zaken T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94, 

European Night Services, Jurisprudentie 1998, p. II-3141).  

De rechtbank is van oordeel dat door verweerder onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de 

lidmaatschapsprocedures vastgelegd in de oude statuten van eiseres en in (concept) 

reglementen van de twee bedrijfsgroepen tot gevolg hebben dat de mededinging beperkt wordt. 

De verweerder heeft immers niet duidelijk gemaakt wat de concrete effecten van deze regeling 

op de mededinging zijn.”   

 

10. Voorts overweegt de rechtbank: “Het bestaan van een theoretische mogelijkheid van een 

uitsluitingseffect kan niet volstaan als bewijs dat er zich concrete mededingingsbeperkende 

effecten voordoen op de markt.”  

 

11. De rechtbank Rotterdam is van oordeel dat, nu in het besluit op bezwaar niet aannemelijk is 

gemaakt dat de lidmaatschapsregelingen de mededinging beperken in de zin van artikel 6, 

eerste lid, van de Mw, het besluit op bezwaar onvoldoende is gemotiveerd. De rechtbank 

heeft de d-g NMa opgedragen  een nieuwe beslissing te nemen op het bezwaar van VNI. 

 

12. In het onderhavige besluit geeft de d-g NMa gevolg aan de uitspraak van de rechtbank 

Rotterdam van 25 maart 2004.  

 

III. De bezwaren van VNI 
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13. De door VNI ingediende gronden van bezwaar tegen het besluit van de d-g NMa van  

25 september 2000, welke de d-g NMa thans overeenkomstig de uitspraak van de 

rechtbank Rotterdam opnieuw beoordeelt, zijn gericht tegen het oordeel van de d-g NMa 

dat de lidmaatschapsregelingen in strijd zijn met artikel 6 Mw en niet voor ontheffing op 

grond van artikel 17 Mw in aanmerking komen.  

 

14. VNI stelt dat door de d-g NMa ten onrechte is geoordeeld dat de lidmaatschapsrege-lingen 

erkenningsregelingen vormen waarvan een uitsluitingseffect kan uitgaan, zodat zij dienen 

te voldoen aan de door de NMa gestelde voorwaarden met betrekking tot de toelating van 

leden.3 In dit verband betoogt VNI dat alleen in de situatie dat het lidmaatschap van VNI of 

van de bedrijfsgroepen Zonne-energie en S-installateurs zodanig belangrijk is dat niet-leden 

kunnen worden uitgesloten van de markt, voorwaarden kunnen worden gesteld aan de 

lidmaatschapscriteria van VNI of beide bedrijfsgroepen, teneinde te waarborgen dat VNI of 

de bedrijfsgroepen hun positie niet misbruiken om concurrenten van hun leden van de 

markt te weren. VNI heeft tijdens de hoorzitting in de bezwaarprocedure aangegeven nog 

nooit een potentieel lid te hebben geweigerd. 

 

15. VNI stelt voorts in haar bezwaarschrift dat het besluit van 25 september 2000 van de  

d-g NMa in strijd is met artikel 8 van de Grondwet, betreffende de vrijheid van vereniging. 

De d-g NMa kan in deze vrijheid alleen interveniëren indien hiertoe een feitelijke noodzaak 

bestaat en de aard van de interventie uit het mededingingsrecht voortvloeit, aldus VNI. 

 

 

IV. Beoordeling van de bezwaren 

 

16. De rechtbank heeft het oordeel van de d-g NMa, dat de (oude) statuten van VNI, het 

reglement van de Bedrijfsgroep Zonne-energie en het concept-reglement van de 

Bedrijfsgroep S-installateurs zijn aan te merken als erkenningsregelingen, bevestigd. 

 

17. Erkenningsregelingen kunnen een met artikel 6 Mw strijdig mededingingsbeperkend effect 

hebben, indien het gezamenlijk marktaandeel van de bij een branchevereniging aangesloten 

ondernemingen meer dan 20% is. Van een mededingingsbeperkend effect is onder meer 

sprake indien van de erkenningsregeling een (potentieel) uitsluitingseffect uitgaat. Indien 

een erkenningsregeling voor de activiteiten van de deelnemers op de markt belangrijke 

economische voordelen met zich brengt die niet anderszins zelf kunnen worden behaald, 

dan kan een situatie ontstaan waarin het voor niet-leden moeilijk wordt om in de markt te 

opereren dan wel om tot de markt toe te treden zonder deelname aan die regeling. Dit zal 

                                                                 
3 Zie hierna randnummer 18. 
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het geval zijn als de deelnemende ondernemingen een groot deel van de markt 

vertegenwoordigen én consumenten of zakelijke afnemers erkenning als een belangrijke 

voorwaarde zien om goederen of diensten af te nemen.4 Wanneer in een dergelijk geval 

(potentiële) toetreders op ongerechtvaardigde gronden worden buitengesloten, is sprake 

van een met artikel 6 Mw strijdig mededingingsbeperkend effect.  

 

18. Om ongerechtvaardigde uitsluiting te voorkomen en te waarborgen dat een ieder die aan de 

eisen van de erkenningsregeling voldoet kan deelnemen aan deze regeling, moet de 

erkenningsregeling voldoen aan de volgende voorwaarden: 

– de eisen die de erkenningsregeling stelt, moeten objectief en vóóraf duidelijk zijn; 

– de lidmaatschapsprocedure moet transparant zijn; 

– de lidmaatschapsprocedure moet voorzien in een onafhankelijke beslissing over de 

toelating of bij de eerste beoordeling, of nadat erkenning is geweigerd, in beroep. 

Indien de erkenningsregeling aan deze voorwaarden voldoet, dan zal de regeling normaliter 

geen mededingingsbeperking in de zin van artikel 6 Mw opleveren.5 

 

19. Op grond van het navolgende is de d-g NMa van oordeel dat de activiteiten van VNI en 

beide bedrijfsgroepen resulteren in economische voordelen voor de leden van VNI 

respectievelijk voor de leden van de bedrijfsgroepen. 

 

20. Circa 90% van de technische installateurs in Nederland is lid van VNI. VNI tracht haar 

doelstellingen onder meer te bereiken door het bevorderen van de vakbekwaamheid van 

haar leden. Dit gebeurt onder andere door het instellen van bedrijfsgroepen, waarvan het 

lidmaatschap exclusief is voorbehouden aan VNI-leden. De bedrijfsgroepen van VNI 

vormen een platform voor kennisopbouw en kennisoverdracht en biedt het VNI-lid de 

mogelijkheid zich te profileren op het gebied van een bepaalde techniek of op een bepaalde 

markt.6 Voorts zijn VNI-leden gerechtigd het VNI-logo te voeren. Het voeren van het VNI-

logo draagt bij aan de naamsbekendheid van VNI.  

 

21. De Bedrijfsgroep Zonne-energie en de Bedrijfsgroep S-installateurs hebben onder andere 

als taak het behartigen van de belangen van de VNI-leden op het werkterrein van de zonne-

energie respectievelijk de sanitaire techniek in de projectmatige nieuwbouw, het 

ontwikkelen van specifieke producten en diensten op genoemde werkterreinen en het 

informeren over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Als voorbeeld van de 

producten en diensten die door de Bedrijfsgroep Zonne-energie zijn ontwikkeld, kan 

                                                                 
4 Zie paragrafen 33-35 van de Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven d.d. 29 mei 2001, Stcrt. d.d. 8 juni 2001, nr. 108, 

p.28. 

5 Zie paragrafen 37, 38 en 41 van de Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven. 

6 Zie jaarverslag 1999 van VNI, p.13; zie ook jaarverslag 2001 van VNI, p. 29 en 30. 
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worden genoemd het Convenant Zonneboilers en de verkooporganisatie Sol* id. De 

Bedrijfsgroep S-installateurs heeft samen met de groothandel en de fabrikanten het Sanitair 

Goldlabel ontwikkeld.  

 

22. De rechtbank heeft aangegeven dat teneinde te kunnen beoordelen of een situatie kan 

ontstaan waarbij het moeilijk wordt om in de markt te opereren dan wel om tot de markt toe 

te treden zonder deelname aan de lidmaatschapsregelingen, inzicht dient te bestaan in de 

concrete effecten van de regeling op de mededinging.  

 

23. Op basis van hetgeen VNI naar voren heeft gebracht en de overige stukken in het dossier is 

de d-g NMa, na heroverweging, van oordeel dat van de lidmaatschapsrege-lingen geen met 

artikel 6 Mw strijdig mededingingsbeperkend effect uitgaat. Het dossier bevat geen 

concrete aanwijzingen van dergelijke effecten. Ook hebben de d-g NMa geen klachten 

bereikt met betrekking tot de betrokken regelingen en de toepassing daarvan. De d-g NMa 

ziet mede daarom ook geen aanleiding tot nader onderzoek op dit punt. In zijn oordeel 

heeft de d-g NMa betrokken dat hem niet is gebleken dat niet-VNI leden moeilijk de markt 

zouden kunnen betreden en/of zich hierop een positie zouden kunnen verwerven, doordat 

zij niet kunnen profiteren van de economische voordelen van het lidmaatschap van VNI of 

van de bedrijfsgroepen. Niet is komen vast te staan welke waarde (potentiële) afnemers 

van goederen of diensten van technische installateurs hechten aan het lidmaatschap van 

VNI of aan deelname aan de Bedrijfsgroep Zonne-energie of de Bedrijfsgroep S-

installateurs. Ten slotte zijn de d-g NMa geen feiten en omstandigheden bekend waaruit 

van (potentiële) uitsluiting van concurrenten die geen lid zijn van VNI, is gebleken.  

 

24. Op grond van het voorgaande is de d-g NMa van oordeel dat de lidmaatschapsrege-lingen 

niet in strijd zijn met artikel 6, eerste lid, Mw. Toetsing van de lidmaatschaprege-lingen aan 

artikel 17 Mw kan daarmee achterwege blijven. 

 

25. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, behoeft het bezwaar VNI genoemd in 

randnummer 15 hiervoor geen bespreking. 
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BESLUIT 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

 

gezien de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 25 maart 2004, 

 

herroept zijn besluit van 25 september 2000, kenmerk 2157/27, voor zover dit besluit betrekking 

heeft op de lidmaatschapsregeling in de (oude) statuten van VNI, de lidmaatschapsregeling in 

het reglement van de Bedrijfsgroep Zonne-energie en de lidmaatschapsregeling in het concept-

reglement van de Bedrijfsgroep S-installateurs. Voor deze lidmaatschapsregelingen is geen 

ontheffing vereist op grond van artikel 17 van de Mededingingswet, aangezien geen inbreuk 

wordt gemaakt op artikel 6 van de Mededingingswet. 

 

 

Datum: 22 juli 2004 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

voor deze: 
 

 

 

W.g. 

Drs. R.J.P. Jansen 

Plv. directeur-generaal  

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector 

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  

 


