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Advies in de zaak 6944, Landelijke Huisartsen 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr J.P. Fokker (voorzitter), mr R.J. Hekket en mr M.J.S. Korteweg. De subcommissie werd 
bijgestaan door dr I.E. Wendt (secretaris). 
 
1. Inleiding en procedure 
 

1. Bij besluit van 9 september 2010 in zaaknummer 6944 heeft de Raad van Bestuur 
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vastgesteld dat de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (hierna: LHV) inbreuk heeft gemaakt op artikel 70b, 
eerste lid, Mededingingswet (hierna: Mw).1  

  
2. Daarbij heeft de Raad een boete opgelegd van € 51.000.  

 
3. Tegen het besluit heeft LHV op 19 oktober 2010 een pro-forma bezwaarschrift 

ingediend.2 Dit bezwaarschrift is aangevuld bij brief van 9 november 2010.3 
 

4. Bij brief van 22 maart 2011 is aan de partij en de zaakbehandelaars bij de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) medegedeeld dat op 19 april 2011 
een hoorzitting zou plaatsvinden door de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie).4 Op 19 april 2011 heeft deze hoorzitting 
plaatsgevonden waar vertegenwoordigers van LHV en de NMa zijn gehoord door de 
subcommissie van de Adviescommissie. 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 22 juni 2011 aan partijen rondgestuurd. 

 
2. Besluit 
 

6. Het besluit is als bijlage aan dit advies gehecht. 
 
3. Bezwaren en beoordeling LHV 
 
Zegelverbreking 
 

7. LHV is van mening dat zij artikel 70b, lid 1, Mw niet heeft overtreden. Dit bezwaar valt 
uiteen in de volgende onderdelen. 

 
8. Ten eerste stelt LHV dat de verzegeling van haar directie- en bestuurssecretariaat 

(hierna: de ruimte) op 14 april 2010 in strijd is met artikel 5:13 Awb omdat er minder 
belastende alternatieven beschikbaar waren om het doel van de verzegeling ten 
kunnen bewerkstelligen. Volgens LHV had de hoeveelheid analoog materiaal die op 
15 april 2010 nog moest worden onderzocht, op andere wijze veilig gesteld kunnen 
worden dan door verzegeling van een gehele ruimte. LHV meent dat de documenten 
die niet in kasten, ladeblokken of bureaus lagen nog op 14 april 2010 na 18:00 uur 
(d.w.z. het tijdstip dat tot verzegeling werd overgegaan) hadden kunnen worden 
verwerkt door de verscheidende ambtenaren van de NMa. In ieder geval had de 
precieze plaats van deze materialen beter op foto kunnen worden vastgelegd. Ten 
onrechte werd geen gebruik gemaakt van de op dezelfde etage aanwezige 
computerruimte, die in tegenstelling tot de gekozen ruimte door middel van een 

                                                 
1 Prismanummer 6944/37.  
2 Prismanummer 6944/46.  
3 Prismanummer 6944/49. 
4 Prismanummers 6944/71 en 6944/72. 
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sleutel kon worden afgesloten. Bovendien is het volgens LHV voor de beoordeling 
van artikel 5:13 Awb en artikel 54 Mw niet relevant of de directeur van LHV zich tegen 
de verzegeling van de ruimte wel of niet had verzet.  

 
9. De verbreking van de verzegeling door de beveiligingsdienst van het gebouw kan 

volgens LHV niet redelijkerwijze aan haar worden toegerekend omdat zij binnen de 
grenzen van haar mogelijkheden alles heeft gedaan om te voorkomen dat de 
verzegeling van de ruimte zou worden verbroken. Bovendien was de verbreking bij 
de brand- en sluitingsronde niet te voorzien omdat de scheiding tussen de ruimte en 
de gang uit een glaswand bestaat en de hele ruimte vanaf de gang is te overzien. 

 
Beoordeling 
 

10. Ten aanzien van het beroep op het evenredigheidsbeginsel uit artikel 5:13 Awb, zo 
als gespecificeerd in artikel 54 Mw voor de verzegeling van bedrijfsruimten en 
voorwerpen, stelt de Adviescommissie vast dat de Raad, indien er voor het 
verzegelen van een bedrijfsruimte voldoende gronden zijn, bij de beantwoording van 
de vraag of met een lichter middel dan verzegeling kan worden volstaan om de 
vervulling van zijn taak te verzekeren, een zekere beoordelingsvrijheid toekomt. 
Allereerst stelt de Adviescommissie vast dat niet is bestreden dat er op 14 april 2010 
voldoende gronden voor de toepassing van artikel 54 Mw waren.  

 
11. Met betrekking tot de vraag of de gekozen verzegeling van de ruimte evenredig is 

gemeten aan het met de verzegeling nagestreefde doel, is de Adviescommissie van 
oordeel dat de ambtenaren van de NMa met het gebruik van hun bevoegdheden bij 
het onderzoek binnen de kaders van de toepasselijke regelgeving zijn gebleven. Voor 
de uitoefening van de in artikel 5:17 Awb bedoelde bevoegdheden dienden de 
ambtenaren van de NMa de situatie op 14 april 2010 te beoordelen om te verzekeren 
dat de resterende materialen in de ruimte (documenten en gegevensdragers in de 
kasten, ladeblokken, bureaus en documenten op de grond van de ruimte) de 
volgende dag onveranderd ter beschikking stonden voor het onderzoek naar een 
mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht. De verzegeling van de ruimte was 
hiertoe een geschikt middel, ondanks dat deze ruimte niet door middel van een 
sleutel kon worden afgesloten. Bekend met deze omstandigheid heeft de directeur 
van LHV op 14 april 2010 te kennen gegeven te begrijpen wat een verzegeling van 
de ruimte inhoudt. Of hij de verzegeling daadwerkelijk “prima” vond5, is hierbij 
irrelevant.  

 
12. Verder is naar oordeel van de Adviescommissie voor de beoordeling van de 

noodzakelijkheid van de verzegeling van de ruimte van belang dat de ambtenaren 
van de NMa op 14 april 2010 een redelijke inschatting hebben gemaakt van de 
hoeveelheid van het materiaal dat zij nog dienden in te zien in het kader van het 
onderzoek naar een mogelijke inbreuk op het mededingingsrecht, en van de 
omstandigheden onder welke zij dat materiaal in de ruimte aantroffen. Het 
overbrengen van de documenten en gegevensdragers naar een andere locatie in het 
bedrijfspand zou een verzegeling niet minder ingrijpend hebben gemaakt voor LHV. 
In zoverre kunnen de door LHV gestelde minder belastende alternatieven buiten 
beschouwing blijven. De Adviescommissie is daarom van oordeel dat de NMa van de 
in artikel 54 Mw gegeven bevoegdheid om bedrijfsruimten te verzegelen op een wijze 
gebruik heeft gemaakt die redelijkerwijs nodig was voor de uitoefening van de in 
artikel 5:17 Awb bedoelde bevoegdheden. 

 

                                                 
5 Zie prismanummer 6944/4, in de verklaring van de directeur van LHV, onder 6. 
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13. Aangaande de verantwoordelijkheid van LHV voor de zegelverbreking stelt de 
Adviescommissie allereerst vast dat een verbreking in de zin van artikel 70b, eerste 
lid, Mw een formele overtreding inhoudt. Daarbij kan een bestuurlijke boete op basis 
van artikel 5:41 Awb slechts worden opgelegd voor verwijtbare gedragingen. 
Dienaangaande overweegt de Adviescommissie dat LHV een eigen 
verantwoordelijkheid heeft om te waarborgen dat de verzegeling van de in haar 
risicosfeer liggende bedrijfsruimte intact blijft.6 Het uitvoeren van de brand- en 
sluitingsronde door het beveiligingsbedrijf in het vestigingsgebouw van LHV is een 
vast onderdeel van de diensten die deze verleent aan de (huurders)vereniging 
Domus Medica, waarvan LHV lid is. Naar het oordeel van de Adviescommissie ligt de 
verbreking van de verzegeling door de beveiligingsdienst daarom in de risicosfeer 
van LHV. Vast staat dat de directeur van LHV zich niet ervan had vergewist dat ook 
de beveiligingsdienst van de verzegeling op de hoogte werd gesteld. Het risico van 
zegelverbreking door de beveiliging komt daarom voor rekening van de LHV omdat 
een zegelverbreking door derden die in het bedrijfsverzamelgebouw hun diensten 
uitvoeren ten behoeve van de huurders, een voorzienbaar risico is dat in de 
verantwoordelijkheidssfeer van de door de verzegeling getroffen onderneming of 
ondernemersvereniging ligt.7 

 
 
Hoogte boete 
 

14. Subsidiair stelt LHV dat de opgelegde boete onjuist is en niet in verhouding staat tot 
de ernst van de overtreding. Dit bezwaar valt uiteen in de volgende onderdelen.  

 
15. Ten eerste stelt LHV dat de Raad ten onrechte een ernstfactor van 2 aanneemt 

omdat de ernst van de overtreding voldoende tot uitdrukking komt in de vastgestelde 
boetegrondslag. Voorts heeft de Raad de verhoogde ernstfactor inhoudelijk niet 
gemotiveerd. 

 
16. Ten tweede stelt LHV dat het zegel niet met opzet is verbroken. 
 
17. Ten slotte is LHV van mening dat haar inzet om de toedracht van de zegelverbreking 

te achterhalen als boeteverlagende omstandigheid moet worden aangemerkt omdat 
zij hiermee heeft bijgedragen aan het onderzoek naar de overtreding c.q. de 
zegelverbreking zelf. 

 
Beoordeling 
 

18. Aangaande de ernstfactor is de Adviescommissie van mening dat de Raad de 
ernstfactor van 2 niet voldoende heeft gemotiveerd. In randnummer 68 van het 
bestreden besluit stelt de Raad “alle omstandigheden van het geval [te hebben] 
meegewogen”. Verder verwijst de Raad in zijn schriftelijke toelichting8 globaal naar de 
mogelijkheid om onder de Boetebeleidsregels 2009 overtredingen zwaarder te 
beboeten. Dienaangaande stelt de Adviescommissie vast dat de uitkomst van 
beleidsregels volgens vaste rechtspraak steeds evenredig dient te zijn aan de 
omstandigheden van ieder individueel geval. Uitgangspunt hierbij is dat de hoogte 
van de boete verband moet houden met de ernst van de overtreding en de 
verwijtbaarheid. Hoewel de Raad hierbij een beoordelingsvrijheid toekomt, is de 

                                                 
6 Zie MvT bij de AMEW (Wet tot aanpassing van de Mw naar aanleiding van de Evaluatie van die 

Wet), zie Kamerstukken II 2004-2005, 30071, nr. 3, p. 27 en 28. 
7 Zie ook Gerecht van de Europese Unie, arrest van 15 december 2010, zaak T-141/08 E.ON Energie 

tegen Commissie, randnummer 208. 
8 Prismanummer 6944/75. 
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Adviescommissie van oordeel dat de Raad onvoldoende heeft onderbouwd op basis 
van welke concrete omstandigheden en overwegingen een zwaardere ernstfactor in 
het onderhavige geval opportuun is. Ondanks het feit dat in de onderhavige zaak 
sprake is van verwijtbaar handelen (zie hierboven randnummer 13), acht de 
Adviescommissie een lagere boete uit het oogpunt van algemene preventie 
voldoende afschrikwekkend en adequaat. 

 
19. Samenvattend geeft de Adviescommissie ten aanzien van de in het besluit 

gehanteerde vermenigvuldigingsfactor de Raad in overweging om duidelijker en meer 
uitgebreid te motiveren waarom in de onderhavige zaak een ernstfactor van 2 
gerechtvaardigd werd geacht. 

 
20. Ten aanzien van het tweede argument van LHV stelt de Adviescommissie vast dat, 

anders dan LHV betoogt, het ontbreken van opzet onverlet laat dat in de onderhavige 
zaak sprake is van verwijtbaar handelen (zie hierboven randnummer 13). Op basis 
van artikel 70b Mw is opzet geen vereiste voor het opleggen van een boete voor een 
zegelverbreking. 

 
21. Ten aanzien van het derde argument van LHV is de Adviescommissie van oordeel 

dat de gestelde ‘inzet’ niet afdoet aan de verwijtbaarheid en daarom geen reden tot 
verlaging van de boete is.  

 
 
Slotoverweging 
 

22. Voor zover naast de hiervoor besproken bezwaren nog andere bezwaren zouden 
kunnen worden gelezen, ontberen deze bezwaren voldoende zelfstandige betekenis 
om in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, zelfstandig te worden besproken, 
dan wel acht de Adviescommissie deze onvoldoende geadstrueerd. 

 
4. Slotsom en Advies 
 

23. De Adviescommissie adviseert de Raad om in het besluit op bezwaar te verhelderen 
op grond van welke overwegingen de Raad in de onderhavige zaak een ernstfactor 
van 2 aangewezen acht, in voege als voormeld. 

 
24. De overige bezwaren dienen te worden verworpen. 

 
 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet – subcommissie zaak 6944 
 
 
 
 
 
mr J.P. Fokker        dr I.E. Wendt 
Voorzitter         Secretaris  


