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BESLUIT  

 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrond 

verklaring van het bezwaar van [X], gericht tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit van 9 juli 2009, kenmerk 6622/23. 

 

I Het verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 9 juli 2009, kenmerk 6622/23 (hierna: bestreden besluit) heeft de Raad 

van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Raad) vastgesteld dat 

[X], wonende te [U], artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft 

overtreden.  

 

2. De Raad heeft in het bestreden besluit op grond van artikel 69, eerste lid, van de 

Mededingingswet (hierna: Mw) juncto artikel 79, eerste lid, Mw (zoals dat tot 1 juli 2009 

luidde) aan [X] een boete opgelegd van EUR 150.000.  

 

3. Op 18 augustus 2009 heeft [X] bij de Raad tijdig gemotiveerd bezwaar aangetekend 

tegen het bestreden besluit. [X] heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, op 

grond van artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), te worden 

gehoord omtrent het bezwaar. 

 

II Het bestreden besluit 

 

4. In het bestreden besluit concludeert de Raad dat [X] artikel 5:20 Awb juncto artikel 69, 

eerste lid, Mw heeft geschonden op grond van het feit dat hij – door zich te beroepen op 

het zwijgrecht – heeft geweigerd medewerking te verlenen aan het onderzoek in zaak 

5965. In dat onderzoek is [onderneming Y], bij welke onderneming [X] als directeur 

werkzaam is geweest, één van de betrokken ondernemingen.  
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5. De Raad heeft in het bestreden besluit geoordeeld, onder verwijzing naar de uitspraak 

van de rechtbank Rotterdam in de zaak Texaco1, dat [X] het zwijgrecht, zoals dat is 

neergelegd in artikel 53 Mw niet toekomt. Dat artikel bepaalt – kort samengevat – dat, 

indien het vermoeden bestaat dat een onderneming de Mededingingswet heeft 

overtreden, er aan de zijde van de onderneming geen verplichting bestaat ter zake een 

verklaring af te leggen.  

 

6. In genoemde Texaco-uitspraak leidt de rechtbank Rotterdam uit de zinsnede “aan de 

zijde van de onderneming” af dat “ (…), indien de onderneming wordt gehoord, in 

beginsel aan een ieder die tot die onderneming behoort en via wie de onderneming 

wordt gehoord (…) het zwijgrecht toekomt.”  De Raad heeft in het bestreden besluit 

geoordeeld dat [X], die ten tijde van het horen door de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) niet tot de onderneming ([onderneming Y]) 

behoorde – hij was toen reeds uit dienst en gold derhalve als ex-werknemer –, zich niet 

met succes kan beroepen op een hem toekomend, van [onderneming Y] afgeleid 

zwijgrecht. 

 

7. In het bestreden besluit verbindt de Raad geen gevolgen aan het betoog van [X] dat 

schending van zijn geheimhoudingsplicht jegens [onderneming Y] civielrechtelijke 

consequenties voor hem kan hebben. Daargelaten de precieze inhoud van de tot de 

arbeidsovereenkomst van [X] behorende geheimhoudingsplicht, heeft de Raad in het 

bestreden besluit geoordeeld dat die gestelde geheimhoudingsplicht nimmer zo ver kan 

gaan dat zij noopt tot handelen in strijd met een dwingende wetsbepaling zoals vervat in 

artikel 5:20, eerste lid, Awb.  

 

8. In het bestreden besluit acht de Raad strafrechtelijke consequenties voor [X] wegens 

schending van zijn geheimhoudingsplicht niet aan de orde. Nog daargelaten de vraag of 

de informatie die de NMa verlangt, ziet op informatie die artikel 273, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) beoogt te beschermen, zoals door [X] is betoogd, 

oordeelt de Raad in het bestreden besluit dat [X] dient te voldoen aan een wettelijk 

voorschrift, te weten artikel 5:20, eerste lid, Awb. 

 

9. De Raad heeft in het bestreden besluit vervolgens overwogen dat voor hem als 

uitgangspunt geldt dat de naleving van de medewerkingsplicht van wezenlijk belang is 

voor de doeltreffendheid van de toepassing van de Mededingingswet en de controle op 

de naleving daarvan. Ingeval van schending van die medewerkingsplicht – hetgeen de 

Raad als ernstige overtreding heeft aangemerkt – acht de Raad daarom van belang dat 

                                                           
1 Rechtbank Rotterdam 7 augustus 2003, LJN AI1062, Texaco, nadien herhaald in Rechtbank Rotterdam 11 augustus 2006, 
LJN AY6361, Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. 
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een boete met voldoende afschrikwekkende werking wordt opgelegd aan degene aan wie 

de overtreding kan worden toegerekend. Gelet daarop bestond naar het oordeel van de 

Raad, en anders dan door [X] betoogd, geen aanleiding voor het opleggen van slechts 

een symbolische boete. 

 

10. De Raad heeft de financiële positie van [X] door middel van een schatting vastgesteld, 

gelet op de weigering van [X] om gegevens omtrent zijn financiële positie aan de NMa te 

verstrekken. 

 

11. Gelet op het voorgaande en met inachtneming van de Boetecode van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit2, heeft de Raad in het bestreden besluit achtereenvolgens de 

boetegrondslag en de basisboete vastgesteld op EUR 150.000, welke boete de Raad – 

alles overwegende – passend heeft geacht. 

 

III Het bezwaar 

  

12. [X] voert in bezwaar de volgende gronden aan, waarbij hij verwijst naar hetgeen hij in zijn 

zienswijze van 27 mei 2009 heeft opgemerkt naar aanleiding van het rapport van de 

NMa van 16 april 2009.  

 

A.  De toepasselijkheid van het zwijgrecht in het Nederlandse mededingingsrecht 

 

13. Naar het oordeel van [X] maakt de Raad bij de uitleg van het zwijgrecht, zoals neergelegd 

in 53 Mw, ten onrechte een onderscheid tussen enerzijds werknemers die op het 

moment van het verhoor in dienst zijn bij de onderneming en anderzijds personen die 

op het moment van het verhoor ex-werknemer zijn. Dat onderscheid is volgens [X] voorts 

niet of onvoldoende gemotiveerd. 

 

14. Ter onderbouwing van dat standpunt merkt [X] primair op dat de rechtbank Rotterdam in 

genoemde Texaco-zaak geen stelling heeft ingenomen ten aanzien van de vraag of ook 

een ex-werknemer een beroep op het zwijgrecht toekomt. Die vraag was volgens [X] in 

die procedure niet aan de orde. Gelet daarop kan uit de – in de tegenwoordige tijd 

geformuleerde – zinsnede “een ieder die tot de onderneming behoort”  in de visie van [X] 

geen a-contrario conclusie worden getrokken. 

 

15. Volgens [X] verschilt zijn positie als ex-werknemer van wie inlichtingen worden gevorderd 

aangaande het gedrag van zijn voormalige werkgever, niet van die van een huidige 

werknemer die gehoord wordt aangaande het gedrag van zijn werkgever.  

                                                           
2 Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123, p. 41, gewijzigd in Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196, p. 25.  
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16. Naar de mening van [X] gaat het om een situatie waarin de facto [onderneming Y] door 

de NMa wordt gehoord. Immers, de informatie aangaande het gedrag van [onderneming 

Y] die [X] verplicht werd aan de NMa te verstrekken, is door hem opgedaan in een 

periode dat hij wel werknemer was. 

 

17. [X] wijst er voorts op dat de NMa hem niet rechtstreeks als individu heeft gehoord, maar 

via [onderneming Y]. Het is namelijk [onderneming Y] geweest die [X] heeft benaderd 

met de vraag zich beschikbaar te stellen voor het verhoor. Voor zover de NMa [X] 

rechtstreeks als individu zou hebben willen horen, dan had de NMa die beslissing 

duidelijk kenbaar moeten maken. 

 

18. Naar de mening van [X] is de interpretatie van de Raad over het zwijgrecht uitsluitend 

gemotiveerd door de wens en het streven de effectiviteit van de toezichthoudende en 

handhavende taak van de NMa te vergroten. Deze wens en streven kunnen volgens [X] 

niet bepalend zijn bij de afbakening van het zwijgrecht. 

 

B.  De geheimhoudingsplicht 

 

19. Onder verwijzing naar zijn zienswijze betoogt [X] dat zijn zwijgen hem niet kan worden 

verweten nu hij zowel vanwege zijn contractuele verplichting als vanwege zijn voormalig 

werknemerschap en op grond van artikel 273, eerste lid, Sr, tot geheimhouding 

gehouden is. 

 

20. [X] stelt hierbij voorop dat hij zich terdege bewust is van het bestaan van de 

medewerkingsplicht ex artikel 5:20, eerste lid, Awb. [X] is van oordeel dat hij zich 

uitsluitend heeft beroepen op een van de onderneming afgeleid zwijgrecht indien en voor 

zover hij zijn geheimhoudingsplicht zou schenden.  

 

21. Volgens [X] wordt het schenden van de plicht tot geheimhouding in zowel straf- als 

arbeidsrechtelijk opzicht streng gesanctioneerd. In het bijzonder voor personen met een 

positie van voormalig statutair bestuurder en Chief Executive Officer (CEO) van 

[onderneming Y], zoals [X], vormen dergelijke sancties een reëel risico. 

  

22. Volgens [X] is er sprake van twee met elkaar conflicterende wettelijke plichten: de 

medewerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 5:20, eerste lid, Awb en de 

geheimhoudingsplicht zoals neergelegd in artikel 273, eerste lid, Sr. In de visie van [X] 

weegt de medewerkingsplicht echter niet zwaarder dan de plicht tot geheimhouding. [X] 

meent dat hij een gerechtvaardigde keuze heeft gemaakt door op het moment dat hij de 

afweging maakte, de geheimhoudingsplicht te laten prevaleren boven de 
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medewerkingsplicht. Van die keuze kan hem dan ook geen verwijt worden gemaakt, 

aldus [X]. Ter onderbouwing van dat standpunt wijst [X] op artikel 184, eerste lid, Sr, 

waarin is bepaald dat de sanctie op het niet-nakomen van een ambtelijk bevel – zoals de 

medewerkingsplicht van artikel 5:20, eerste lid, Awb – bedreigd wordt met een 

gevangenisstraf van drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Schenden 

van de geheimhoudingsplicht wordt bedreigd met een gevangenisstraf van zes maanden 

of een geldboete van de vierde categorie, aldus [X]. 

 

C.  De sanctionering 

 

23. [X] betoogt dat de Raad in het bestreden besluit onvoldoende heeft gemotiveerd waarom 

hij heeft afgezien van het opleggen van slechts een symbolische boete – gelet op het 

principiële karakter van de thans voorliggende vraag.  

 

24. De Raad laat volgens [X] bovendien na te motiveren om welke afschrikking (preventie) 

het hierbij gaat: speciale of generale preventie. 

 

25. Uit het oogpunt van speciale preventie bestaat er volgens [X] geen basis hem een boete 

op te leggen. [X] wijst er op dat hij al een aantal jaren met pensioen is, geen andere 

dienstverbanden na zijn vertrek bij [onderneming Y] meer is aangegaan en nooit bij enig 

ander onderzoek inzake overtredingen van de Mededingingswet en/of de 

medewerkingsplicht betrokken is geweest.  

 

26. Voorts is [X] van oordeel dat het voeren van deze procedure – gelet op de elementaire 

juridische discussie die aan de procedure ten grondslag ligt – een generaal preventief 

effect heeft. Het opleggen van een boete is daarbij niet vereist, aldus [X]. 

 

D. Conclusie 

 

27. [X] concludeert dat de Raad ten onrechte heeft geoordeeld dat de medewerkingsplicht 

door [X] is overtreden. Voor die vermeende overtreding heeft de Raad [X] ten onrechte 

een (hoge) sanctie opgelegd. [X] verzoekt de Raad daarom het bestreden besluit te 

heroverwegen en het onderhavige bezwaar gegrond te verklaren. 

 

28. [X] verzoekt de Raad voorts om in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:15 Awb 

over te gaan tot het vergoeden van de kosten in verband met de behandeling van het 

bezwaar. 

 

IV Beoordeling 

 



Openbaar 

 

6                                                  Openbaar 

A.  De toepasselijkheid van het zwijgrecht in het Nederlandse mededingingsrecht  

 

29. Zoals de Raad in randnummer 42 van het bestreden besluit heeft overwogen, wordt aan 

de in artikel 5:16 Awb aan de toezichthouder toegekende bevoegdheid inlichtingen te 

vorderen door middel van artikel 5:20 Awb invulling gegeven doordat “een ieder”  

verplicht is medewerking te verlenen. 

 

30. Die medewerkingsplicht richt zich aldus tot een ieder; tot natuurlijke personen en tot 

rechtspersonen. Uit de tekst van artikel 5:20, eerste lid, Awb noch uit de 

totstandkomingsgeschiedenis van dat artikel blijkt dat de wetgever de plicht tot 

medewerken heeft willen beperken tot een specifieke groep personen. 

 

31. Bij het houden van toezicht op de naleving van de kernbepalingen van de 

Mededingingswet en het doen van onderzoek naar overtreding van die wet door 

ondernemingen, richt de NMa zich – gelet op artikel 6, eerste lid, Mw – primair op 

ondernemingen. Ingeval van overtreding van de Mededingingswet kan vervolgens een 

boete worden opgelegd aan de betrokken rechtspersoon.3 

 

32. Indien tijdens een onderzoek het vermoeden ontstaat dat een onderneming de 

Mededingingswet heeft overtreden, bestaat op grond van artikel 53 Mw aan de zijde van 

die onderneming geen verplichting ter zake een verklaring af te leggen. 

 

33. In deze wettelijke bepaling ligt het – op artikel 6, tweede lid, van het Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gebaseerde –

uitgangspunt besloten dat – ook – ondernemingen niet verplicht kunnen worden een 

verklaring af te leggen die (mogelijk) belastend voor hen kan zijn; het zogeheten verbod 

van zelfincriminatie. Een (rechts) persoon die wordt bedreigd met een sanctie wegens 

overtreding van een wettelijke norm waarnaar onderzoek wordt gedaan, en die ter zake 

om een verklaring wordt verzocht, komt derhalve het zwijgrecht toe. Is van dreiging met 

een sanctie geen sprake, dan komt die (rechts)persoon het zwijgrecht niet toe. 

 

34. In de praktijk kan een onderneming (doorgaans een rechtspersoon) evenwel niet zelf 

feitelijk het zwijgrecht uitoefenen. Evenmin kan aan de onderneming als zodanig de 

cautie worden verleend. Immers, een onderneming is niets anders dan een juridische 

                                                           
3 Aan artikel 56 Mw is met ingang van 1 oktober 2007 onder andere een vierde lid toegevoegd, inhoudende dat artikel 51 Sr 
van overeenkomstige toepassing is. Dat betekent – samengevat – dat niet alleen rechtspersonen maar ook natuurlijke 
personen kunnen worden beboet indien zij feitelijk leiding geven aan of opdracht geven tot het overtreden van de 
Mededingingswet. Aan artikel 53 Mw is met ingang van 1 april 2008 een tweede lid toegevoegd, inhoudende dat artikel 53, 
eerste lid, Mw van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van degenen, bedoeld in artikel 51, tweede lid, onder 2º, Sr. 
De situatie dat [X] met een boete wordt bedreigd wegens overtreding van het kartelverbod, is in onderhavige zaak niet aan 
de orde. 
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constructie; zij kan praten noch zwijgen. Het zijn personen die bevoegd zijn de 

onderneming te vertegenwoordigen dan wel uit de aard van hun dienstverband in staat 

zijn namens de onderneming te handelen of te spreken, aan wie het zwijgrecht toekomt. 

Hun fysieke handelingen worden toegerekend aan de onderneming. Dit betekent dus dat 

in het geval een natuurlijke persoon wordt gehoord namens de onderneming, die 

verklaring geldt als verklaring van de onderneming. 

 

35. Uit het voorgaande volgt dat ingeval een natuurlijk persoon wordt gehoord namens de 

onderneming die ervan wordt verdacht de Mededingingswet te hebben overtreden, deze 

natuurlijke persoon een beroep toekomt op het zogeheten afgeleid zwijgrecht. Daarmee 

wordt voorkomen dat het zwijgrecht van de onderneming wordt uitgehold. Bijkomend 

gevolg is dat voorkomen wordt dat de – zich aan de zijde van de onderneming 

bevindende – natuurlijke persoon wordt geplaatst in een loyaliteitsconflict met die 

onderneming. 

 

36. [X] is niet gehoord namens [onderneming Y], zoals uit het hiernavolgende zal blijken, 

waardoor een door hem af te leggen verklaring ook niet had kunnen worden aangemerkt 

als een door [onderneming Y] afgelegde verklaring. 

 

37. De vraag wie zich bevindt aan de zijde van de onderneming, en wie aldus het afgeleid 

zwijgrecht toekomt, is door de rechtbank Rotterdam beantwoord in eerdergenoemde 

Texaco-zaak. De rechtbank heeft daarin geoordeeld dat een ieder die tot die onderneming 

behoort en via wie de onderneming wordt gehoord het zwijgrecht toekomt. 

 

38. De Raad heeft in de hier bedoelde overweging van de rechtbank geen aanknopingspunt 

gevonden voor het, door [X] ingenomen, standpunt dat die overweging ook ziet op 

personen die, zoals [X], niet tot de onderneming behoren. De Raad hecht er aan te 

wijzen op de precieze formulering van de rechtbank ter zake, te weten dat zij “ (…) uit de 

tekst van artikel 53 van de Mw noch uit de totstandkomingsgeschiedenis [kan] opmaken 

dat de kring van personen binnen een onderneming die zich op het zwijgrecht zouden 

kunnen beroepen op voorhand beperkt is.”  Reeds uit deze overweging kan worden 

afgeleid dat de rechtbank alleen die personen op het oog heeft die zich binnen een 

onderneming bevinden. Dit vindt bevestiging in de zinsnede van de rechtbank waarin zij 

– met nadruk – overweegt dat het naar haar oordeel gaat om “een ieder die tot die 

onderneming behoort” . 

 

39. Deze overweging van de rechtbank is naar het oordeel van de Raad geheel in 

overeenstemming met de ratio van het zwijgrecht, zoals die in randnummer 32 – 36 van 

dit besluit is weergeven, te weten het respecteren van het verbod van zelfincriminatie. Van 

schending van dit verbod zou pas sprake kunnen zijn, indien de Raad een door [X] af te 
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leggen verklaring zou aanmerken als een door [onderneming Y] afgelegde verklaring. Die 

situatie doet zich in casu niet voor; [onderneming Y] is niet via [X] gehoord. 

 

40. Volgens [X] kan uit de overweging van de rechtbank niet de conclusie worden getrokken 

dat een ieder die niet tot de onderneming behoort geen zwijgrecht toekomt. Dit 

standpunt van [X] acht de Raad evenwel onjuist. 

 

41. Vaststaat dat [X] zich ten tijde van het horen door de NMa niet bevond binnen 

[onderneming Y] en dat hij evenmin behoorde tot [onderneming Y]. Aldus bevindt [X] 

zich niet aan de zijde van onderneming, zoals bedoeld in artikel 53 Mw, om welke reden 

hem dus ook het zwijgrecht niet toekomt. 

 

42. De enkele grief van [X] dat de rechtbank haar overweging in de tegenwoordige tijd heeft 

geformuleerd, hetgeen zou betekenen dat die overweging uitsluitend van toepassing is 

op het hier en nu, acht de Raad niet overtuigend. De Raad is van oordeel dat de 

rechtbank zich in haar interpretatie van artikel 53 Mw nauwkeurig, duidelijk en 

onvoorwaardelijk heeft uitgelaten over het antwoord op de vraag wie zich, op welk 

moment dan ook, aan de zijde van de onderneming bevindt. 

 

43. Het betoog van [X] dat de NMa hem niet rechtsreeks als individu heeft gehoord maar via 

[onderneming Y], faalt. De Raad stelt vast dat [X] voor de eerste maal op 3 oktober 2007 

door ambtenaren van de NMa in zijn woning te Sevenum is gehoord.4 Voorafgaande aan 

dat horen is [X] het doel van het onderzoek meegedeeld en is aangegeven dat hij 

verplicht is tot medewerking aan dat onderzoek. [X] is toen ervan in kennis gesteld dat 

hem de cautie niet wordt gegeven aangezien hij – zoals door hem zelf toen ook verklaard 

– geen banden meer heeft met [onderneming Y]. Voorafgaande aan het horen op 29 

januari 2009 en voorafgaande aan het horen op 11 maart 2009 is [X] door NMa 

ambtenaren wederom ervan in kennis gesteld dat hem de cautie niet wordt gegeven, 

onder verwijzing naar zijn verklaring van 3 oktober 2007. Uit het voorgaande blijkt naar 

het oordeel van de Raad genoegzaam dat [X] rechtstreeks als individu is gehoord.  

 

44. De Raad onderschrijft tot slot het standpunt van [X] dat de wens en het streven om de 

effectiviteit van de toezichthoudende en handhavende taak van de NMa te vergroten, bij 

de afbakening van het zwijgrecht niet bepalend kan zijn. De Raad heeft zich bij zijn 

interpretatie van het zwijgrecht ex artikel 53 Mw, gebaseerd op lezing van die wettelijke 

bepaling zelf, welke lezing ondersteund wordt door de overweging ter zake van de 

rechtbank Rotterdam in genoemde Texaco-zaak. 

 

                                                           
4 Dossierstuk 6622/5. 
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B.  De geheimhoudingsplicht 

 

45. De Raad stelt vast dat [X] strijd ervaart tussen twee wettelijke plichten; de plicht tot 

geheimhouding op grond van artikel 273, eerste lid, Sr en de plicht tot medewerking op 

grond van artikel 5:20, eerste lid, Awb. [X] is van mening dat het, door te zwijgen, laten 

prevaleren van de geheimhoudingsplicht hem niet worden kan verweten. 

 

46. Voor zover hier van belang bepaalt artikel 273, eerste lid, Sr het volgende: 

 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie 

wordt gestraft hij die opzettelijk 

 

1°. aangaande een onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening bij welke hij 

werkzaam is of is geweest, bijzonderheden waarvan hem geheimhouding is opgelegd, 

bekendmaakt of 

2°. gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een geautomatiseerd werk van een 

onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening en die betrekking hebben op 

deze onderneming, bekend maakt of uit winstbejag gebruikt, indien deze gegevens ten 

tijde van de bekendmaking of het gebruik niet algemeen bekend waren en daaruit enig 

nadeel kan ontstaan. 

 

2. Niet strafbaar is hij die te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen 

belang de bekendmaking vereiste. 

 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de onderneming. 

 

47. Bij de inwerkingtreding op 1 maart 1993 van de Wet van 23 december 1992 tot wijziging 

van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering in verband met 

de voortschrijdende toepassing van informatietechniek (Wet Computercriminaliteit)5, 

heeft de wetgever enkele noties gewijd aan de belangen die artikel 273, eerste lid, Sr 

beoogt te beschermen.  

 

48. Uit die totstandkomingsgeschiedenis bij artikel 273, eerste lid, Sr leidt de Raad af, dat de 

norm die dit artikel beoogt te beschermen, betrekking heeft op bedrijfsgeheimen.6 

Dergelijk geheimen kenmerken zich, zo volgt uit de totstandkomingschiedenis door – 

niet-limitatief bedoeld – een aantal elementen. Zo vertegenwoordigt een bedrijfsgeheim 

een economische waarde, kan het worden gebruikt met een winstoogmerk en kan het, 

                                                           
5 Stb. 1993, 33 
6 Kamerstukken II, 1989-1990, 21 551, nr. 3, p. 21 
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indien het wordt geschonden, schade berokkenen aan de onderneming aan wie het 

geheim toekomt aangezien het bedrijfsgeheim anderen in staat stelt “zelfstandig een 

concurrerend bedrijf te beginnen”. De wetgever geeft daarbij als voorbeeld het 

cliëntenbestand van een verzekeraar of het procédé van een fabrikant tot de aanmaak 

van bepaalde stoffen. 

 

49. In de totstandkomingsgeschiedenis bij artikel 273, eerste lid, Sr heeft de Raad geen 

aanknopingspunt gevonden voor het standpunt dat dit artikel – ook – wetsovertredend 

gedrag van ondernemingen (zoals bijvoorbeeld overtreding van het kartelverbod) beoogt 

te beschermen. Naar het oordeel van de Raad gaat [X] er – gelet op bovengaande – aan 

voorbij dat de inlichtingen die de NMa van hem vordert niet vallen onder de norm die 

artikel 273, eerste lid, Sr beoogt te beschermen. Kort gezegd, de NMa heeft [X] niet 

verzocht bedrijfsgeheimen van [onderneming Y] te verstrekken. 

 

50. De Raad voegt aan het voorgaande nog toe dat [X], op grond van artikel 273, tweede lid, 

Sr, niet strafbaar is indien hij te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen 

belang de bekendmaking van een bedrijfsgeheim van [onderneming Y] vereiste. Met 

andere woorden, mocht [X] niettemin van mening zijn dat wetsovertredend gedrag van 

[onderneming Y] kwalificeert als bedrijfsgeheim in de zin van artikel 273, eerste lid, Sr – 

hetgeen in de visie van de Raad, als gezegd, niet zo is – dan zou die schending van dat 

(veronderstelde) bedrijfsgeheim voor [X] niet tot strafrechtelijke vervolging kunnen 

leiden, nu het algemeen belang (lees: naleving van de Mededingingswet) bekendmaking 

van dat bedrijfsgeheim vereiste. 

 

51. Nu naar het oordeel van de Raad artikel 273, eerste lid, Sr in onderhavige zaak 

toepassing mist, is de door [X] ervaren strijd tussen de plicht tot geheimhouding en de 

plicht tot medewerking ongegrond. Gelet op het voorgaande, komt de Raad dan ook niet 

toe aan bespreking van het betoog van [X] betrekking hebbende op de (motieven van de 

wetgever omtrent de) verhouding tussen de strafmaat die geldt bij niet-nakoming van 

een ambtelijk bevel (ex artikel 184, eerste lid, Sr) en de strafmaat die geldt bij schending 

van de geheimhoudingsplicht (ex artikel 273, eerste lid, Sr). 

 

52. Het betoog van [X] dat schending van zijn plicht tot geheimhouding jegens 

[onderneming Y] in arbeidsrechtelijk opzicht streng gesanctioneerd is, hetgeen voor hem 

als voormalig CEO van [onderneming Y] een reëel risico met zich brengt, volgt de Raad 

niet. De Raad verwijst daartoe naar – de essentie van – hetgeen is overwogen in de 

randnummers 47 –50 van dit besluit; de NMa heeft [X] in het onderzoek in zaak 5965 

niet verzocht bedrijfsgeheimen van [onderneming Y] te verstrekken. 

 



Openbaar 
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53. [X] miskent in zijn betoog voorts dat op NMa-ambtenaren de uit de Ambtenarenwet en 

uit de Awb voortvloeiende plicht rust geheimhouding te betrachten ten aanzien van 

vertrouwelijke gegevens die hen bij de uitoefening van hun ambt en taak bekend worden. 

 

54. De Raad handhaaft dan ook zijn in het bestreden besluit neergelegde oordeel dat [X], bij 

afwezigheid van het recht te zwijgen, dient te voldoen aan een wettelijk voorschrift, te 

weten artikel 5:20, eerste lid, Awb. De Raad heeft in hetgeen [X] in bezwaar naar voren 

heeft gebracht geen aanknopingspunt gevonden voor het oordeel dat de schending van 

de in artikel 5:20, eerste lid, Awb opgenomen medewerkingsplicht, [X] niet kan worden 

verweten. 

 

C.  De sanctionering 

 

55. Zoals de Raad in randnummer 56 van het bestreden besluit heeft overwogen, geldt als 

uitgangspunt dat de naleving van de medewerkingsplicht van wezenlijk belang is voor de 

doeltreffendheid van de toepassing van de Mededingingswet en de controle op de 

naleving daarvan. Ingeval van schending van die medewerkingsplicht acht de Raad 

daarom van belang dat een boete met voldoende afschrikwekkende werking (generale 

preventie) wordt opgelegd aan degene aan wie de overtreding kan worden toegerekend.  

 

56. Die afschrikwekkende werking wordt naar het oordeel van de Raad teniet gedaan in het 

geval voor de hier aan de orde zijnde – ernstige – overtreding slechts een symbolische 

boete wordt opgelegd. Dat bij uitstek aan de rechter voor het eerst vragen worden 

voorgelegd waarover weinig jurisprudentie voorhanden is, vormt op zichzelf bezien voor 

de Raad geen aanleiding een symbolische boete op te leggen. 

 

57. De Raad merkt, tot slot, nog op dat het voor [X] niet onontkoombaar was deze procedure 

te voeren. Medewerking verlenen aan het NMa-onderzoek – en aldus een beroep op het 

zwijgrecht achterwege laten – maakt het immers niet onmogelijk onderhavige 

rechtsvraag, via een door [onderneming Y] aanhangig te maken rechterlijke procedure 

gericht tegen een (eventueel) sanctiebesluit wegens overtreding van het kartelverbod, 

aan de rechter voor te leggen. 

 

D. Conclusie 

 

58. Het voorgaande geeft de Raad dan ook geen aanleiding het bestreden besluit te 

herroepen. De Raad komt tot de conclusie dat het bezwaar ongegrond moet worden 

verklaard. 

 



Openbaar 
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59. De Raad ziet geen aanleiding het verzoek van [X] om vergoeding van kosten zoals 

bedoeld in artikel 7:15 lid 2 Awb in te willigen, omdat het besluit van 9 juli 2009 niet 

wordt herroepen. 

 

V Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I. Handhaaft het besluit van 9 juli 2009, met kenmerk 6622/23; 

II. Wijst het verzoek van [X] om vergoeding van de kosten in bezwaar af. 

 

 

Datum: 7 mei 2010 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

w.g. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 
 
 
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 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  

 

 


