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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit inzake het 

bezwaar van de heer R. Polanus tegen zijn beslissing van 8 april 2004, kenmerk 3992/4.b304.  

 

I Verloop van de procedure 

 

1. Bij brief van 25 maart 2004 heeft de heer R. Polanus (hierna: de heer Polanus) een klacht 

ingediend tegen Philips Electronics N.V. (hierna: Philips). 

 

2. Bij beslissing van 8 april 2004, kenmerk 3992/4.b304 (hierna: de bestreden beslissing), heeft de 

directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) de klacht 

afgewezen. 

 

3. Bij brief van 11 april 2004 heeft de heer Polanus bezwaar aangetekend tegen de bestreden 

beslissing. 

 

4. Bij brief van 4 juni 2004 is de heer Polanus in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. In deze 

brief is aangegeven dat de heer Polanus op de hoorzitting zal worden verzocht in te gaan op de 

vraag of hij belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb). De heer Polanus heeft laten weten van voornoemde gelegenheid geen gebruik te 

willen maken. 
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II. De klacht 

 

5. In maart 2004 heeft de heer Polanus een nieuw Philips faxapparaat gekocht, aangezien zijn oude 

faxapparaat defect was geraakt. De heer Polanus voert aan dat zijn Philips faxapparaat alleen 

geschikt is voor afdrukfilms van Philips. Volgens de heer Polanus heeft Philips het onmogelijk 

gemaakt afdrukfilms van andere leveranciers te gebruiken voor het desbetreffende faxapparaat. 

Naar de mening van de heer Polanus is deze handelwijze in strijd met het mededingingsrecht. 

 

III. De bestreden beslissing 

 

6. In de bestreden beslissing heeft de d-g NMa de klacht afgewezen. De d-g NMa heeft binnen de 

beschikbare tijd en middelen een afweging gemaakt of al dan niet een nader onderzoek naar een 

vermeende overtreding van de Mededingingswet (hierna: Mw) moet worden gedaan en besloten 

de gedragingen van Philips niet aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

 

IV. Het bezwaarschrift 

 

7. In zijn bezwaarschrift geeft de heer Polanus gemotiveerd aan waarom zijn klacht naar zijn 

mening ten onrechte is afgewezen. 

 

V. Beoordeling bezwaar 

 

8. De d-g NMa stelt vast dat de heer Polanus niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, 

eerste lid Awb kan worden aangemerkt. Daartoe overweegt de d-g NMa het volgende. 

 

9. Om te kunnen worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid Awb 

dient volgens vaste jurisprudentie sprake te zijn van een objectief bepaalbaar, eigen (persoonlijk, 

individualiseerbaar) en voldoende actueel belang, dat bovendien rechtstreeks bij het 

desbetreffende besluit is betrokken.  

 

10. Het vereiste van persoonlijk belang is daarbij in de rechtspraak van zowel de Rechtbank 

Rotterdam, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven aldus ingevuld, dat het bij het besluit betrokken belang zodanig moet zijn 

dat de betrokkene zich daarmee in rechtens relevante mate onderscheidt van (al dan niet tot een 

– grote – groep behorende) andere betrokkenen. Die rechtspraak vindt ook steun in de 
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totstandkomingsgeschiedenis van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.1 Aan het criterium van 

voldoende persoonlijk belang is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven als volgt 

nadere invulling gegeven2: 

 

“Met het stellen van het vereiste van het zijn van belanghebbende is door de wetgever een begrenzing 

beoogd van de kring van degenen die tegen een besluit beroep kunnen instellen. (…) Het is niet de 

bedoeling van de wetgever geweest beroep open te stellen voor een ieder. Er zal dan ook sprake 

moeten zijn van een specifiek, individueel belang van betrokkene, dat door het besluit wordt geraakt 

en waardoor de positie van de betrokkene zich onderscheidt van die van willekeurig iedere andere 

elektriciteitsafnemer.”  

 

11. In het onderhavige geval is een specifiek, individueel belang van de heer Polanus, dat door de 

bestreden beslissing wordt geraakt en waardoor zijn positie zich onderscheidt van die van 

willekeurig iedere andere gebruiker van een Philips faxapparaat, gesteld noch gebleken.3  

 

12. Gelet op het voorgaande concludeert de d-g NMa dat de heer Polanus geen belanghebbende is 

als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid Awb. Zijn bezwaar is daarom niet-ontvankelijk. Aan een 

inhoudelijke beoordeling van het bezwaar kan, gelet op het bepaalde in artikel 7:11, eerste lid Awb, 

niet worden toegekomen. 

 

 

                                                                 
1 Vgl. PG Awb I, blz. 148. 
2 CBb, 4 november 1999, nrs. AWB 97/ 681, 97/ 682 en 97/ 683. 
3 Zie tevens de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam van 9 augustus 2001, Postbussen I en Postbussen II, 

MEDED 99/ 1783-SIMO en 99/ 1836-SIMO. Zie ook de uitspraak van het CBb van 20 februari 2004, AWB 

03/447 en 03/448. 
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VI. Besluit 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

 

verklaart het bezwaar van de heer R. Polanus tegen zijn beslissing van 8 april 2004, kenmerk 

3992/4.b304, niet-ontvankelijk. 

 

 

Datum:  24 september 2004 

 

 

w.g. 

Mr. P. Kalbfleisch  

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

 

 

 

 

 

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

bekendmaking een beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector 

bestuursrecht, Postbus 50 951, 3007 BM  Rotterdam.  

 


