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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de 

Raad) als bedoeld in artikel 5:52 Algemene wet bestuursrecht tot vaststelling van een 

overtreding en oplegging van een boete op grond van artikel 54 juncto 70b, eerste lid, 

Mededingingswet. 

 

I. Verloop van de procedure 

 

1. Op 17 juni 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) 

ingevolge artikel 77 Mededingingswet (hierna: Mw) jo artikel 5:48 Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) een rapport opgemaakt  inzake een overtreding van 

artikel 70b, eerste lid, Mw (hierna: het Rapport).1 In dit Rapport wordt de Landelijke 

Huisartsen Vereniging (hierna: LHV) aangemerkt als overtreder. Het Rapport is op 

dezelfde dag toegezonden aan de LHV.  

 

2. Bij brief van 18 juni 2010 is de LHV uitgenodigd om desgewenst schriftelijk dan wel 

mondeling, haar zienswijzen omtrent het Rapport naar voren te brengen.2  

 

3. Bij brief van 9 juli 2010 heeft de LHV haar schriftelijke zienswijze naar voren gebracht.3 

De LHV heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar zienswijze ook mondeling 

naar voren te brengen.  

 

II. Het Rapport 

 

4. Kort en zakelijk weergegeven wordt in het Rapport het volgende gesteld. 

 

                                                           
1 Dossierstuk 6944/20. 
2 Dossierstuk 6944/22. 
3 Dossierstuk 6944/27. 
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5. In de periode tussen 14 april 2010 omstreeks 18.00 uur en 15 april 2010 omstreeks 

09.00 uur, is de bij de LHV op grond van artikel 54 Mw door de NMa aangebrachte 

verzegeling verbroken, althans opgeheven, althans beschadigd (hierna ook: verbreking 

van verzegeling). De verbreking van de verzegeling vormt een overtreding als 

omschreven in artikel 70b, eerste lid, Mw.  

 

6. In het Rapport wordt de Landelijke Huisartsen Vereniging, een ondernemersvereniging, 

als pleger en derhalve als overtreder van artikel 70b, eerste lid, Mw aangemerkt. 

 

III. Feiten en omstandigheden 

 

7. In verband met het bestaan van een redelijk vermoeden van overtreding van 

artikel 6 Mw/artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

heeft de NMa, op grond van artikel 5:15, eerste lid van de Awb, een bedrijfsbezoek 

uitgevoerd bij de LHV.  

 

8. Dit bedrijfsbezoek ving aan op 14 april 2010 omstreeks 09.30 uur, op de Utrechtse 

vestiging van de LHV aan de Mercatorlaan 1200 te Utrecht. De LHV heeft na 

binnentreding desgevraagd verklaard haar volledige medewerking te verlenen. Het 

bedrijfsbezoek werd uitgevoerd door elf ambtenaren van de NMa.  

 

9. Het onderzoek ter plaatse ving aan omstreeks 11.00 uur en richtte zich op een deel van 

de analoge en digitale administratie van de LHV. Het inzien en scannen van de relevante 

delen van de analoge administratie op het Directie- en Bestuurssecretariaat, kamer 3B-

19, kon op 14 april 2010 niet worden afgerond. Om – in afwachting van het vervolg van 

het onderzoek op 15 april 2010 – manipulatie of verwijdering van het door de NMa nog 

in te kijken analoge materiaal te voorkomen, heeft de NMa gebruik gemaakt van de haar 

op grond van artikel 54 Mw toekomende bevoegdheid door het Directie- en 

Bestuurssecretariaat (hierna ook: Verzegelde ruimte) omstreeks 18.00 uur te verzegelen. 

Voorafgaand aan de verzegeling plaatste de NMa een laptop, behorende bij een 

scanmachine en drie nog te scannen documenten in de Verzegelde ruimte, zodat ook 

deze materialen werden veiliggesteld. Naast deze Verzegelde ruimte is tevens een kast 

verzegeld.  

 

10. De NMa heeft de ruimte, in het bijzijn van […] – algemeen directeur van de LHV –, 

verzegeld door middel van twee officiële voor verzegeling gebruikte zegels, op de wijze 

als is omschreven in randnummers 13 en 14 van het Rapport. In de directe omgeving van 

voornoemde zegels bracht de NMa een waarschuwingsaffiche aan, zoals omschreven in 

randnummer 15 van het Rapport. […] is hierbij door de NMa medegedeeld dat het 



Openbaar 

 

3                                                  Openbaar 

verstandig zou zijn om de schoonmaakdiensten en de beveiliging te informeren over de 

risico’s omtrent het verbreken van de verzegeling. 

 

11. In aanvulling op de verzegeling is door de LHV in het bijzijn van de NMa een viertal gele 

stroken tape aangebracht over de toegangsdeur van de Verzegelde ruimte, zoals 

omschreven in randnummer 16 van het Rapport. 

 

12. Op 15 april 2010 om 09.02 uur constateerde de NMa in het bijzijn van […] en […], beiden 

medewerkers van de LHV, dat de aangebrachte verzegelingen van de verzegelde ruimte 

verbroken waren. Omtrent de zegelverbreking is door de NMa een Verslag van 

Ambtshandelingen opgemaakt4.  

 

13. Op 15 april 2010 om 09.24 uur heeft […] namens BBN Beveiliging B.V. een e-mail 

gestuurd aan de LHV met de mededeling dat zijn medewerker […] op 14 april 2010 de 

deur met de verzegeling heeft geopend in het kader van de brand- en sluitronde. Omdat 

hij in zijn leven nog nooit een zegel heeft gezien, heeft hij hier niet bij nagedacht, zo luidt 

de e-mail. […] heeft hieromtrent een verklaring afgelegd, welke is opgenomen in een 

Verslag van Ambtshandelingen.5 

 

IV. Zienswijze van de Landelijke Huisartsenvereniging ten aanzien van de 

overtreding 

 

14. Primair is de LHV van mening dat de NMa met de verzegeling van de Verzegelde ruimte 

in strijd heeft gehandeld met het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13 Awb. […] heeft 

de NMa erop gewezen dat verzegeling van deze kamer risico’s met zich zou brengen. 

Deze risico’s zouden volgens hem voortkomen uit het feit dat de LHV, waaronder ook 

het secretariaat, is ondergebracht in een bedrijfsverzamelgebouw. Hierdoor kan iedereen 

met een pasje voor het gebouw de betreffende afdeling betreden en kunnen deuren niet 

apart worden afgesloten. De beveiliging doet daarnaast op iedere kamer inspecties.  

 

15. Ondanks deze waarschuwingen heeft de NMa het secretariaat verzegeld, terwijl minder 

belastende alternatieven beschikbaar waren, aldus de LHV. Zo zou de NMa langer 

hebben kunnen doorwerken. In plaats daarvan hield de NMa op rigide wijze voet bij stuk 

door te wijzen op de – vermeende –  eenzijdige verantwoordelijkheid van de LHV om het 

zegel intact te houden en zijn de medewerkers van de NMa na de verzegeling naar huis 

gegaan. De NMa heeft hiermee in strijd gehandeld met de op haar zelf rustende 

zorgplicht, zo stelt de LHV.  

                                                           
4 Dossierstuk 6944/2. 
5 Dossierstuk 6944/3. 
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16. Nu de NMa in strijd heeft gehandeld met artikel 5:13 Awb, is de verzegeling onrechtmatig 

aangebracht en kan verbreking hiervan niet worden bestraft. 

 

17. Subsidiair is de LHV van mening dat zij de verkeerde adressaat van het Rapport is. 

Hiertoe overweegt de LHV dat niet zij maar de beveiliging het zegel heeft verbroken.  

 

18. De LHV is van mening dat de verbreking van de verzegeling evenmin aan de LHV kan 

worden toegerekend. De LHV stelt hiertoe dat de verbreking van de verzegeling niet 

heeft plaatsgevonden of is verricht in de sfeer van de LHV. Zo past de verbreking van het 

zegel niet in de normale bedrijfsvoering van de LHV. Bovendien is gehandeld door een 

beveiligingsmedewerker die niet bij de LHV in dienst is en is dus niet gehandeld door 

iemand die werkzaam is ten behoeve van de LHV. 

 

19. Evenmin kan de zegelverbreking door de beveiligingsmedewerker worden toegerekend 

aan de LHV, omdat niet is voldaan aan de eisen van functioneel daderschap, aldus de 

LHV. De LHV kon namelijk geen feitelijke zeggenschap uitoefenen over de 

zegelverbreking, aldus de LHV.  

 

20. Bovendien is de LHV van mening dat zij de zegelverbreking niet heeft aanvaard, 

aangezien de LHV niet tekort is geschoten in hetgeen redelijkerwijs van haar mocht 

worden verwacht om de onrechtmatige gedraging te voorkomen. Zo heeft de LHV de 

NMa gewezen op de risico’s die deze zegelverbreking met zich mee bracht en heeft de 

LHV geel tape aangebracht op de deur om te voorkomen dat deze risico’s zich zouden 

voordoen.  

 

21. Daarnaast heeft de secretaresse van […] de locatiemanager geïnformeerd dat niemand de 

verzegelde kamer mocht betreden. De mededeling van de locatiemanager dat de 

mededeling van de secretaresse zich zou beperken tot de schoonmaak is onbegrijpelijk 

en zo onduidelijk dat deze buiten beschouwing dient te blijven. Nu […] is gebleven tot 

alle werknemers naar huis waren en de schoonmaak was geweest, is de LHV van mening 

dat zij er – binnen haar mogelijkheden – alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de 

verzegeling verbroken zou worden.  

 

22. De LHV treft aldus geen verwijtbaarheid in de zin van artikel 5:41 Awb, en kan dus geen 

boete worden opgelegd.  

 

23. Indien de NMa toch zou oordelen dat de LHV in strijd heeft gehandeld met 

artikel 70b Mw, verzoekt zij de NMa bij het opleggen van een boete in overweging te 
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nemen dat het onderzoeksbelang niet is geschonden, omdat geen bewijsmateriaal is 

gemanipuleerd of verwijderd.  

 

V. Beoordeling 

 

24. De Raad is van oordeel dat aan de LHV een boete dient te worden opgelegd voor een 

overtreding van artikel 70b Mw. Hij overweegt hiertoe het volgende.  

 

V.1 Schending van het evenredigheidsbeginsel door de NMa 

25. Op grond van artikel 54 Mw zijn ambtenaren van de NMa die daartoe zijn aangewezen, 

bevoegd om bedrijfsruimten en voorwerpen te verzegelen, voor zover dat voor de 

uitoefening van de in artikel 5:17 Awb genoemde bevoegdheden redelijkerwijs 

noodzakelijk is. Artikel 5:17 beschrijft de bevoegdheden van de toezichthouder omtrent 

de vordering van inzage in gegevens en bescheiden.  

 

26. De enige beperking op de regel dat van een ieder inlichtingen kunnen worden gevorderd 

wordt gevormd door het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13 van de Awb. Dit artikel 

bevat een algemene norm die de toezichthouder in acht moet nemen bij de uitoefening 

van zijn bevoegdheden. Het optreden van de toezichthouder dient steeds te voldoen aan 

de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit6. Uit dit evenredigheidsbeginsel voor 

toezichtshandelingen vloeit voort dat de toezichthouder zijn bevoegdheid op de voor 

burgers minst belastende wijze dient uit te oefenen.  

 

27. De LHV is van mening dat de NMa met de verzegeling van het Directie- en 

bestuurssecretariaat het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:13 Awb heeft geschonden, 

nu de medewerkers van de NMa ook langer hadden kunnen doorwerken, of alleen de 

kasten van de Verzegelde ruimte hadden kunnen verzegelen.  

 

28. De Raad kan het betoog van de LHV hieromtrent niet volgen en oordeelt dat de 

verzegeling van het Directie- en bestuurssecretariaat proportioneel en evenredig is 

geweest. De Raad overweegt hiertoe als volgt.  

 

29. In het kader van het bij de LHV te verrichten onderzoek inzake een mogelijke overtreding 

van het verbod op kartelvorming heeft de NMa door middel van een bedrijfsbezoek op 

14 en 15 april 2010 inzage in de gegevens en bescheiden van de LHV gevorderd. De 

noodzakelijkheid en proportionaliteit van deze vordering tot inzage staat in onderhavige 

zaak niet ter discussie. 

 

                                                           
6 Kamerstukken 23700, nr. 3, p. 141. 
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30. De NMa heeft ter plaatse met een team van elf NMa-ambtenaren en andere personen 

die op grond van artikel 5:15, derde lid, Awb, hiertoe zijn aangewezen, een deel van de 

analoge en digitale informatie van de LHV onderzocht. Voor het onderzoek zijn op 14 en 

15 april 2010 tien ruimtes onderzocht. Een van deze ruimtes was het Directie- en 

bestuurssecretariaat, waar op 14 april 2010 omstreeks 11.00 uur werd begonnen met het 

bekijken van de informatie die zich in deze ruimte bevond.  

 

31. Omdat het onderzoek op 14 april 2010 niet tijdig kon worden afgerond, is besloten om 

deze ruimte omstreeks 18.00 uur te verzegelen.  

 

32. De Raad stelt als eerste vast dat de Verzegelde ruimte met een gerechtvaardigd doel 

door de NMa is verzegeld. Met de verzegeling is beoogd dat, in afwachting van het 

vervolg van het onderzoek, analoge informatie uit de betreffende ruimte niet zou worden 

verwijderd of gemanipuleerd.  

 

33. Anders dan door de LHV betoogd, had de NMa niet kunnen volstaan met slechts het 

verzegelen van de kasten in de Verzegelde ruimte. Niet weersproken is dat aan het eind 

van de werkdag een grote hoeveelheid analoog materiaal nog moest worden onderzocht. 

In de Verzegelde ruimte stonden, zoals beschreven in het Rapport, naast de twee kasten 

tevens nog twee ladeblokken met administratie, alsmede drie bureaus waarop zich 

postbakjes en stapels met administratie bevonden. Ook op de vloer lag administratie. De 

Raad acht het voldoende aannemelijk dat het niet mogelijk was om – met het oog op de 

grote hoeveelheid materiaal – slechts de kasten te verzegelen. Bovendien kan ook de 

precieze plaats waar administratie of andersoortige stukken worden aangetroffen, 

informatie bevatten. Het is derhalve belangrijk om de situatie in de betreffende ruimte in 

zijn geheel te ‘bevriezen’.  

 

34. Daarnaast heeft de LHV gesteld dat de NMa ook iets langer had kunnen doorwerken, 

zodat überhaupt niet verzegeld had hoeven worden. De Raad acht het echter niet 

disproportioneel dat de ambtenaren van de NMa aan het einde van de werkdag zijn 

overgaan tot verzegeling. Een relatief grote groep medewerkers – negen personen, om 

14.00 uur aangevuld met twee personen – is vanaf 09.30 uur op locatie bezig geweest 

met het onderzoek.7 Zoals […] zelf in zijn verklaring aangeeft, had men na 18.00 uur nog 

vier uur moeten doorgaan om het onderzoek in het Directie- en bestuurssecretariaat af 

te ronden.8 Met iets langer doorwerken had de NMa deswege niet kunnen volstaan.  

 

                                                           
7 Dossierstuk 6944/16. 
8 Dossierstuk 6944/4. 
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35. De Raad is op grond van bovenstaande overwegingen van oordeel dat de NMa niet in 

strijd heeft gehandeld met het in artikel 5:13 Awb neergelegde subsidiariteits- en 

proportionaliteitsbeginsel en heeft voldaan aan de zorgvuldigheidseisen die met dit 

artikel samenhangen.  

 

36. Ten overvloede merkt de Raad op dat de NMa ten tijde van de verzegeling aan de LHV 

heeft medegedeeld waarom van de bevoegdheid tot verzegeling gebruik werd gemaakt. 

[…] vond het op dat moment ‘prima’ dat werd verzegeld en is bij de verzegeling aanwezig 

gebleven. Pas nadat de zegelverbreking werd geconstateerd is […] van mening veranderd 

en achtte hij de verzegeling in strijd met artikel 5:13 Awb.  

 

V.2 LHV – overtreder van artikel 70b, eerste lid, Mw 

37. Op grond van artikel 5:48 Awb vermeldt het rapport de naam van de overtreder. In deze 

zaak is de LHV als overtreder van artikel 70b, eerste lid, Mw de geadresseerde van het 

Rapport. Artikel 70b Mw stelt – kort gezegd – dat de Raad degene die een zegel 

verbreekt, een boete op kan leggen. De LHV stelt echter dat niet zij maar de beveiliger 

artikel 70b, eerste lid, Mw heeft geschonden. Het Rapport is derhalve aan de verkeerde 

geadresseerd en haar kan geen boete worden opgelegd, aldus de LHV.  

 

38. De Raad overweegt dat, ook in het geval dat het zegel zou zijn verbroken door de 

beveiliger, de LHV voor deze gedraging kan worden aangesproken. De LHV heeft door 

na te laten het zegel in tact te laten, in strijd gehandeld met artikel 70b, eerste lid, Mw. 

De LHV had er in redelijkheid voor zorg kunnen en moeten dragen dat de beveiliger de 

brand- en sluitronde niet zou uitvoeren voor de Verzegelde ruimte. 

 

39. Dit wordt ondersteund door de Memorie van Toelichting bij artikel 70b Mw, waarin 

wordt gesteld dat als blijkt dat de verzegeling is doorbroken, de onderneming kan 

worden aangesproken. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de onderneming om 

te waarborgen dat de verzegeling in tact blijft. De onderneming is in staat daartoe 

geëigende waarborgen te treffen.9 De LHV is derhalve overtreder van artikel 70b, eerste 

lid, Mw. 

 

40. De jurisprudentie waar de LHV in haar zienswijze naar verwijst, betreffende functioneel 

daderschap, is zoals uit het bovenstaande blijkt, naar het oordeel van de Raad niet van 

toepassing. In het geval dat de Raad de gedachte van de LHV evenwel zou volgen, zou 

hij niet tot een andere conclusie komen nu de gedraging van de beveiliger anders dan de 

LHV betoogt, wel degelijk in de sfeer van de LHV ligt. De uitvoering van de brand- en 

sluitronde, waarbij de beveiliger het zegel heeft verbroken, is verricht ten behoeve van de 

                                                           
9 Kamerstukken 2004-2005, 30071, nr. 3, p.27-28. 
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LHV. Bovendien heeft de LHV deze gedraging aanvaard, nu onder aanvaarden ook valt 

het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kan worden 

gevergd met het oog op het voorkomen van de gedraging.10  

 

V.3 Verwijtbaarheid 

41. Artikel 5:41 Awb stelt dat geen bestuurlijke boete wordt opgelegd voor zover de 

overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Indien wel sprake is van 

verwijtbaarheid, wordt ingevolge artikel 5:46 Awb de boete afgestemd op onder andere 

de mate van deze verwijtbaarheid. 

 

42. Uitgangspunt is dat bij overtreding van artikel 70b, eerste lid, Mw slechts in 

uitzonderlijke situaties sprake kan zijn van afwezigheid van verwijtbaarheid.11 Een 

dergelijke situatie heeft zich bij de zegelverbreking van het Directie- en 

bestuurssecretariaat van de LHV niet voorgedaan. Gesteld noch gebleken is dat sprake 

was van een uitzonderlijke situatie waardoor de verzegeling verbroken moest worden, 

zoals bijvoorbeeld een noodtoestand. Het verbreken van het zegel kan de LHV derhalve 

worden verweten. 

 

43. De argumenten die de LHV aandraagt om zich van verwijtbaarheid te verschonen, leiden 

niet tot een ander oordeel. Zoals reeds in randnummer 40 besproken, draagt de LHV de 

verantwoordelijkheid om verbreking van het bij haar aangebrachte zegel te voorkomen. 

[…] is hiervan door de NMa op de hoogte gebracht voordat de verzegeling werd 

aangebracht en de LHV was zich terdege bewust van deze verantwoordelijkheid, zo blijkt 

uit het dossier.12  

 

44. De LHV stelt alles te hebben gedaan om te voorkomen dat het zegel zou worden 

verbroken. Omdat de LHV zich bewust was van de ernst van een eventuele verbreking 

van het zegel, heeft zij verscheidende maatregelen getroffen. Zo heeft zij, nadat de 

verzegeling was aangebracht, geel tape aangebracht op de deur van de Verzegelde 

ruimte. Daarnaast heeft […] gewacht met naar huis gaan totdat alle medewerkers de 

afdeling hadden verlaten en heeft hij de schoonmaak persoonlijk geattendeerd op de 

verzegeling.  

 

45. In tegenstelling tot de LHV is de Raad van oordeel dat de LHV niet alles heeft gedaan 

wat redelijkerwijs van haar kon worden verwacht om de zegelverbreking te voorkomen. 

De LHV is gevestigd op de derde verdieping van het Domus Medica, een 

                                                           
10 HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 (Drijfmest). 
11 Zoals ook overwogen in besluit van de NMa inzake Sara Lee, documentnummer 6432/43, r.o. 25. 
12 Dossierstuk 6944/4. 
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verzamelgebouw. Hier bevindt zich tevens de Verzegelde ruimte waar het zegel, volgens 

de LHV door de […] van de beveiliging, is verbroken.  

 

46. Juist nu de LHV op de hoogte was van de extra risico’s die een verzegeling van een 

kamer in een verzamelgebouw met zich brengt, had het in de rede gelegen dat de LHV 

meer werk had gemaakt van het op de hoogte brengen van de beveiliging, zoals ook 

expliciet door de NMa is aangeraden.  

 

47. In de eerste verklaring van […] na de zegelverbreking13 geeft hij aan dat zijn secretaresse 

aan de schoonmaak heeft gemeld dat hij niet in de Verzegelde ruimte mocht komen. […] 

geeft echter toe niet achter de beveiliging aan te zijn gegaan om haar te instrueren over 

de verzegeling. Hij verklaart door het bedrijfsbezoek teveel aan zijn hoofd te hebben 

gehad en stelt bovendien niet bekend te zijn met de mogelijkheid om de beveiliging over 

dergelijke zaken te informeren. […] is ervan uitgegaan dat het zegel duidelijk genoeg was 

en de beveiliging dus niet binnen zou treden. 

 

48. Op dezelfde dag als […] legt […], facility manager van Domus Medica (in het dossier 

wordt ook wel van locatiemanager gesproken), een verklaring af waarin zij aangeeft dat 

vanuit de LHV door […] en een andere mevrouw van de LHV aan haar is gevraagd de 

schoonmakers te melden dat zij kamers waarop kruizen staan, niet mogen betreden. 

Daarbij wordt volgens de verklaring van […] niet vermeld dat het hier om een verzegeling 

gaat, en ook wordt niet gevraagd om daarnaast de beveiliging te instrueren.  

 

49. Op 11 mei 2010, meer dan drie weken later, heeft […] zijn verklaring middels een brief 

aan de NMa aangevuld. Hierin stelt hij dat […], locatiemanager van Domus Medica die 

ook de beveiliging aanstuurt, uitdrukkelijk door zijn secretaresse is geïnformeerd over de 

verzegeling van de deur. Hij heeft dus wel degelijk, via de locatiemanager, de beveiliging 

geïnstrueerd, zo stelt […]. Helaas is achteraf gebleken dat de beveiliging niet is benaderd 

door de locatiemanager, aldus […]. […], secretaresse van de LHV, heeft hierover op 

22 juni 2010 verklaard dat zij aan […] heeft medegedeeld dat niemand in de Verzegelde 

ruimte mocht komen in verband met de verzegeling van deze ruimte.14 

 

50. Uit bovenstaande verklaringen maakt de Raad op dat de LHV de beveiliging niet, althans 

niet rechtstreeks en voldoende concreet, heeft geïnformeerd over de verzegeling en de 

risico’s van verbreking hiervan. De Raad merkt hierbij op dat […] in zijn eerste verklaring 

uitdrukkelijk heeft aangegeven de beveiliging niet op de hoogte te hebben gebracht, 

omdat hij teveel andere dingen aan zijn hoofd had. Daarnaast heeft hij verklaard dat de 

                                                           
13 Dossierstuk 6944/4, p. 2. 
14 Bijlage 2 bij de zienswijze van de LHV, dossierstuk 6944/27. 
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secretaresse enkel de schoonmakers heeft geïnstrueerd. De latere aanvulling – en 

daarmee wijziging –  van de verklaring van […], is hiermee in tegenspraak. 

 

51. Wat van deze latere verklaring en de verklaring van […] ook zij, de Raad stelt vast dat de 

LHV wist van de risico’s en verantwoordelijkheid omtrent de verzegeling. Het had 

derhalve op de weg van de LHV gelegen om de beveiliging van het verzamelgebouw 

rechtstreeks en voldoende concreet op de hoogte te brengen, of zich er terdege van te 

vergewissen dat de beveiliging op de hoogte was gesteld. De verklaring van […] dat hij 

niet bekend zou zijn geweest met het feit dat de beveiliging over dergelijke zaken 

geïnstrueerd kan worden, acht de Raad onbegrijpelijk. Evident is dat met de beveiliging 

over dergelijke zaken contact opgenomen kan worden. Deze omstandigheid ontneemt 

dan ook niet de verwijtbaarheid aan de overtreding.  

 

52. Het betoog van de LHV dat het in de gegeven situatie onzorgvuldig was om tot 

verzegeling over te gaan, kan de Raad niet volgen. De Raad is van oordeel dat het niet zo 

kan zijn dat kamers in gebouwen die gedeeld worden, niet verzegeld kunnen worden. 

Wel levert een verzegeling in een verzamelgebouw extra risico op, wat de LHV ten tijde 

van de verzegeling heeft onderkend. Juist in dit geval had van de LHV meer verwacht 

mogen worden en had zij de beveiliging persoonlijk moeten instrueren. De genoemde 

argumenten van de LHV betreffen omstandigheden die vallen binnen haar 

verantwoordelijkheid om zegelverbreking te voorkomen.  

 

 

V.4 Conclusie 

53. De overtreding van artikel 70b, eerste lid, Mw is door de LHV begaan en kan haar 

worden verweten. Nu de Raad geen schending van artikel 5:13 Awb heeft vastgesteld, 

dient aan de LHV een boete te worden opgelegd. 

 

VI. Sanctie 

 

VI.1 Algemeen 

54. Ingevolge artikel 70b, eerste lid, Mw kan de Raad degene die een verzegeling als bedoeld 

in artikel 54, eerste lid, Mw verbreekt, opheft of beschadigt, een bestuurlijke boete 

opleggen van ten hoogste EUR 450.000 of, indien dat meer is, van ten hoogste 1% van 

de gezamenlijke omzet van de ondernemingen die deel uitmaken van de 

ondernemersvereniging, in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking. 

 

55. Op grond van artikel 5:46, tweede lid, Awb stemt de Raad de boete af op de ernst van de 

overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. De Raad 
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houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is 

gepleegd. 

 

56. De Minister van Economische Zaken heeft beleidsregels (‘Boetebeleidsregels 200915) 

vastgesteld om de Raad richting te geven bij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het 

opleggen van boetes en de uitgangspunten van het high trust beleid tot uitdrukking te 

laten komen in het boetebeleid van de NMa. Nu de overtreding door de LHV zich na 

1 oktober 2009 heeft voorgedaan, zijn de Boetebeleidsregels 2009 op deze zaak van 

toepassing.  

 

57. Conform artikel 2 van de Boetebeleidsregels is het opleggen van een boete gericht op 

handhaving van de wet door bestraffing van overtreding hiervan. De boete heeft 

specifieke en generale preventie tot doel en dient daartoe afschrikwekkende werking te 

hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, zoals het evenredigheidsbeginsel.  

 

58. De Raad stelt, met inachtneming van het bovenstaande kader, in een concrete zaak de 

hoogte van de boete vast.  

 

 

VI.2 Boetegrondslag 

59. Artikel 1 onder a Boetebeleidsregels 2009 definieert een overtreding van artikel 70b, 

eerste lid, Mw als een ‘overige overtreding’, zodat paragraaf 4 van de Boetebeleidsregels 

van toepassing is.  

 

60. Gelet op artikel 8, eerste lid, Boetebeleidsregels 2009 stelt de Raad de boetegrondslag bij 

‘overige overtredingen’ vast op basis van de totale jaaromzet van de onderneming in het 

boekjaar voorafgaande aan de boetebeschikking (‘jaaromzet’).  

 

61. Gelet op het belang dat wordt beschermd door de overtreden wettelijke bepaling in 

relatie tot de wet waarvan deze deel uitmaakt, worden de overtredingen in het hoofdstuk  

‘overige overtredingen’ ingedeeld in zes categorieën. Voor elke categorie is de 

boetegrondslag vermeld, weergegeven in promillages van de in Nederland behaalde 

jaaromzet van de overtreder. Een overtreding als bedoeld in artikel 70b Mw valt in 

categorie IV. Dit houdt in dat de boetegrondslag voor deze overtreding 2,5‰  is van de 

totale jaaromzet.  

 

                                                           
15 Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de 

NMa 2009, Staatscourant 2009, nr. 14079. 
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62. De jaaromzet van de LHV bedroeg in 2009 EUR […]. De boetegrondslag voor de LHV 

bedraagt aldus 2,5‰  van EUR […], te weten EUR […]. 

 

VI.3 Basisboete 

63. Ingevolge artikel 10 van de Boetebeleidsregels 2009 bepaalt de Raad de basisboete door 

de boetegrondslag te vermenigvuldigen met een factor (E) voor de ernst van de 

overtreding. Deze factor wordt bepaald door de mate waarin de overtreding de belangen 

schaadt die de overtreden bepaling beoogt te beschermen. Naar gelang van de ernst van 

de overtreding wordt de factor (E) vastgesteld op een waarde van ten hoogste 5.  

 

64. Met artikel 70b, eerste lid, Mw wordt beoogd te voorkomen dat onderzoek naar 

mededingingsbeperkende afspraken wordt belemmerd. 

 

65. De LHV is van mening dat de factor (E) op lager dan 1 vastgesteld dient te worden. Zij 

overweegt hiertoe dat artikel 5:13 Awb is geschonden, er geen sprake is van 

verwijtbaarheid en de Verzegelde ruimte bovendien, ondanks de zegelverbreking, niet 

betreden is.  

 

66. Ten aanzien van de gestelde ontbrekende verwijtbaarheid en schending van artikel 

5:13 Awb omstandigheid die de overtreding minder ernstig maakt, oordeelt de Raad met 

verwijzing naar zijn beoordeling in randnummer 25 tot en met 53 dat deze gronden in dit 

concrete geval niet kunnen leiden tot een lagere ernstfactor.  

 

67. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Boetebeleidsregels geldt voor ’overige 

overtredingen’ een ernstfactor van ten hoogste 5. Dit in tegenstelling tot de eerdere 

maximale ernstfactor van 3. Met het oog op de ratio van de nieuwe beleidsregels om 

overtredingen zwaarder te beboeten, acht de Raad, alle omstandigheden van het geval 

meegewogen, een ernstfactor van 2 passend. Dit leidt tot de vaststelling van de 

basisboete van EUR […]. 

 

VI.4 Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden en mate van 

verwijtbaarheid 

68. Ingevolge artikel 12 van de Boetebeleidsregels 2009 kan de Raad boeteverhogende of 

boeteverlagende omstandigheden in aanmerking nemen. De Raad bepaalt in redelijkheid 

de mate waarin de betrokken omstandigheid leidt tot een verhoging of verlaging van de 

basisboete. 

 

69. De Raad stelt voorop dat de boeteverhogende en verlagende omstandigheden uit de 

Boetebeleidsregels 2009, voldoende ruimte bieden om de hoogte van een bestuurlijke 

boete af te stemmen op de mate van verwijtbaarheid van de overtreder. De Raad verwijst 
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in dit kader naar paragraaf V.3 waar hij concludeert tot volledige verwijtbaarheid aan de 

zijde van de LHV. 

 

70. De LHV stelt dat als boeteverlagende omstandigheid moet worden meegenomen dat de 

LHV verregaand aan het onderzoek heeft meegewerkt en het onderzoek heeft 

bespoedigd. Door zelfstandig onderzoek van de LHV, direct nadat werd geconstateerd 

dat het zegel was verbroken, is duidelijk geworden dat de beveiligingsmedewerker het 

zegel heeft verbroken. Dit is richting de NMa gecommuniceerd. 

 

71. De Raad merkt op dat de LHV intern onderzoek heeft gedaan naar de zegelverbreking en 

haar bevindingen aan de NMa ter beschikking heeft gesteld. De Raad is echter van 

oordeel dat, evenals in de door de LHV aangehaalde zaak Sara Lee16, deze inspanning 

niet is aan te merken als een situatie van verdergaande medewerking dan waartoe de 

LHV wettelijk was gehouden. De door de LHV genoemde inspanningen hebben niet 

bijgedragen aan het onderzoek van de NMa naar de overtreding zelf, te weten de 

vaststelling dat de zegels verbroken waren.  

 

72. De Raad stelt vast dat de door de LHV aangevoerde omstandigheden niet leiden tot een 

boeteverlaging.  

 

 

VI.5 Conclusie 

73. Voorgaande overwegingen van de Raad resulteren in een boete van EUR […]. Op grond 

van artikel 19 van de Boetebeleidsregels 2009 wordt de boete naar beneden afgerond op 

een veelvoud van duizend. De boete bedraagt derhalve EUR 51.000 en wordt opgelegd 

aan de Landelijke Huisartsen Vereniging.  

 

74. Naar het oordeel van de Raad is de hoogte van de boete, alle bovenvermelde 

omstandigheden tezamen bezien, evenredig.  

                                                           
16 Besluit van de Raad van Bestuur van de NMa van 10 oktober 2008 in zaak 6432. 
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VII. Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit legt aan de Landelijke 

Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, een boete op van EUR 51.000. 

 

 

Datum: 9 september 2010 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

overeenkomstig het door de Raad van Bestuur genomen besluit,  

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 de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit 

bezwaarschrift kan een belanghebbende op grond van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht de Raad van Bestuur verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de 

administratieve rechter.  

 


