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Advies in de zaak 1528, Wegener 
 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
mr J.P. Fokker (voorzitter), mr M.C.M. van Dijk, prof. dr J.A.H. Maks, prof. dr H.H.B. Vedder 
en prof. mr F.O.W. Vogelaar. De subcommissie werd bijgestaan door dr I.E. Wendt 
(secretaris). 
 
1. Inleiding en procedure 
 

1. Bij besluit van 14 juli 2010 in zaaknummer 1528 heeft de Raad van Bestuur van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vastgesteld dat Koninklijke 
Wegener N.V., Wegener Nederland B.V., Wegener Media B.V., Uitgeverij Provinciale 
Zeeuwse Courant B.V. en Uitgeverij BN/De Stem B.V. (hierna tezamen: Wegener) 
inbreuk hebben gemaakt op artikel 75 Mededingingswet (hierna: Mw).1  

  
2. Daarbij heeft de Raad een boete van € 19.073.000 en een last onder dwangsom 

opgelegd, inhoudende dat Wegener binnen één jaar na dagtekening van het besluit 
dient te voldoen aan de waarborging van het voortbestaan van onderlinge 
onafhankelijkheid van de dagbladen PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen, 
met inbegrip van de verbintenissen onder “Regionale Dagbladen Zeeuws 
Vlaanderen” opgenomen als annex bij het besluit.  

 
3. Tegen het besluit heeft Wegener op 23 augustus 2010 een pro-forma bezwaarschrift 

ingediend.2 Dit bezwaarschrift is nader aangevuld bij brief van 14 oktober 2010.3 
 

4. Verder heeft de Raad bij afzonderlijke besluiten van 14 juli 2010 vastgesteld dat de 
heren [A], [C], [B] en [E] tijdens hun functie als lid van Raad van Commissarissen van 
de Wegener-vennootschappen inbreuk hebben gemaakt op artikel 75a Mw door 
leiding te geven aan de overtreding van Wegener.4  

 
5. Bij afzonderlijk besluit van dezelfde dag heeft de Raad vastgesteld dat de heer [D] in 

zijn functie als directeur van de Wegener-uitgeverijen inbreuk heeft gemaakt op 
artikel 75a Mw door leiding te geven aan de overtreding van Wegener.5 

 
6. Daarbij heeft de Raad een boete opgelegd van respectievelijk € 300.000 ([A]), 

€ 350.000 ([C]), € 250.000 ([B]), € 250.000 (E) en € 150.000 (D).  
  

7. Tegen de hen betreffende besluiten hebben de heren [C], [A] en [D] op 23 augustus 
2010 gezamenlijk een bezwaarschrift ingediend. De heren [B] en [E] hebben 
eveneens op 23 augustus 2010 gezamenlijk een bezwaarschrift ingediend tegen de 
hen betreffende besluiten. De bezwaarschriften zijn telkens nader aangevuld bij brief 
van 14 oktober 2010.6 

 
8. Bij brief van 2 december 2010 is aan de partijen en de zaakbehandelaars bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) medegedeeld dat op 17 januari 
2011 een hoorzitting zou plaatsvinden door de Adviescommissie bezwaarschriften 

                                                   
1 Prismanummer 1528/846.  
2 Prismanummer 1528/905.  
3 Prismanummer 1528/916. 
4 Prismanummers 1528/859, 1528/856, 1528/855 en 1528/857. 
5 Prismanummer 1528/858. 
6 Prismanummers 1528/915 en 1528/917. 
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Mededingingswet (hierna: Adviescommissie).7 Op 17 januari 2011 heeft deze 
hoorzitting plaatsgevonden waarbij de partijen en vertegenwoordigers van de NMa 
zijn gehoord door een subcommissie van de Adviescommissie. 

 
9. Het verslag van de hoorzitting werd op 28 maart 2011 aan partijen rondgestuurd. 

 
2. Besluit 
 

10. Het besluit is als bijlage aan dit advies gehecht. 
 
 
3A. Bezwaren en beoordeling bezwaren Wegener 
 
Overtreding voorschrift verbonden aan het vergunningsbesluit van 13 maart 2000 
 

11. Wegener stelt dat zij het voorschrift verbonden aan het vergunningsbesluit van 13 
maart 2000 niet heeft geschonden. Dit bezwaar valt uiteen in de volgende 
onderdelen.  

 
12. Wegener stelt dat de uitleg die de Raad aan het voorschrift verbonden aan het 

vergunningsbesluit van 13 maart 2000 heeft gegeven, onjuist is en geen steun vindt 
in de bewoordingen, totstandkoming en omvang en aard van de verbintenissen. In 
het bijzonder is Wegener van mening dat het voorschrift verbonden aan het 
vergunningsbesluit een zelfde betekenis dient te hebben als de door de partijen 
aangeboden verbintenissen (en hun onderliggende bedoeling) op basis waarvan 
uiteindelijk een vergunning werd verleend. 

 
13. Wegener stelt voorts dat het voorschrift niet soortgelijk is aan het voorschrift in zaak 

5168 (De Telegraaf – De Limburger) en dat alleen al daarom in de onderhavige zaak 
niet dezelfde strikte conclusies mogen worden getrokken. 

 
14. Wegener is van mening dat het voorschrift bij de concentratie tussen Wegener en 

VNU Dagbladen geen voorschrift in de zin van artikel 75 Mw is, maar een “beperking” 
die in artikel 41 lid 4 Mw wordt onderscheiden van een “voorschrift” en dat de Raad 
geen gedragsremedie maar een structurele maatregel heeft opgelegd.  

 
15. Wegener stelt ten slotte nog dat de door de Raad gehandhaafde uitleg van de 

redactionele onafhankelijkheid te vergaand is en in strijd is met de persvrijheid en 
artikel 7 Grondwet. 

 
Beoordeling  

 
16. Allereerst stelt de Adviescommissie vast dat het voorschrift onherroepelijk is 

geworden zoals vastgesteld in de uitspraak van 5 december 2001 door het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven.8 Dit betekent dat het voorschrift niet meer ter 
discussie kan staan voor zover het is gestoeld op de feiten die zich toen voordeden. 
Hierdoor staat vast dat Wegener verplicht is tot “de waarborging van het voortbestaan 
van onderlinge onafhankelijkheid van de PZC en BN/De Stem en van het feit dat 
beide titels verspreid blijven worden in Zeeuws-Vlaanderen”. Bij het 
vergunningsbesluit zijn letterlijk verdere verplichtingen opgenomen, zoals die waren 
aangeboden door Wegener ter voorkoming van een afwijzing van de tussen Wegener 
en VNU Dagbladen toentertijd voorgenomen concentratie. Deze verplichtingen zijn 

                                                   
7 Prismanummers 1528/922 t/m 1528/924. 
8 CBb 5 december 2001, LJN AD6693. 
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ongewijzigd gebleven als gevolg van de uitspraak van het CBb. Ze maken integraal 
deel uit van het vergunningsbesluit en zijn daartoe aan het vergunningsbesluit 
gehecht. De Adviescommissie is daarom van oordeel dat het voorschrift, inclusief de 
aan het vergunningsbesluit gehechte verplichtingen, objectief dienen te worden 
uitgelegd. Uitleg en toepassing ervan zijn immers niet afhankelijk van de door de 
onderneming gewenste interpretatie. De stelling van Wegener dat een voorschrift 
verbonden aan een vergunningsbesluit geen andere betekenis kan hebben dan de 
door de partijen aangeboden verbintenissen, is daarom irrelevant. Om de inhoud van 
het voorschrift opnieuw te laten beoordelen, had Wegener – voordat de NMa tot 
onderzoek overging – de Raad moeten (of kunnen) verzoeken tot wijziging van het 
voorschrift. 

 
17. Ten aanzien van de vraag of Wegener het voorschrift heeft overtreden overweegt de 

Adviescommissie als volgt. De rechtszekerheid gebiedt dat het handelen of nalaten 
dat als overtreding wordt aangemerkt, voldoende concreet door een 
vergunningsvoorschrift wordt verboden.9 Dat het door de Raad geconstateerde 
handelen of nalaten van Wegener niet in overeenstemming is met de bedoeling van 
het vergunningsbesluit om de concurrentie te waarborgen tussen zowel de landelijke 
als deregionale dagbladen die in Zeeuws-Vlaanderen verschijnen, betekent niet dat 
daarmee ook het voorschrift is overtreden, nu bij beantwoording van de vraag of dit 
voorschrift is overtreden, enkel waarde toekomt aan de inhoud van dit voorschrift zelf, 
zoals dit objectief dient te worden uitgelegd.10 

 
18. Naar het oordeel van de Adviescommissie is het voorschrift om “het voortbestaan van 

onderlinge onafhankelijkheid van de PZC en BN/De Stem” te waarborgen te 
algemeen geformuleerd om daaruit rechtstreeks te kunnen afleiden dat alle door de 
Raad geconstateerde gedragingen overtredingen van dat voorschrift opleveren. De 
concretere invulling van het als strijdig beoordeelde element van het voorschrift11 is te 
vinden in de aan het vergunningsbesluit gehechte maatregelen. Hierin heeft Wegener 
zich onder andere ertoe verplicht dat (onder b.) “[i]edere personele unie tussen de 
RvC’s en directies van PZC en UZN zal worden uitgesloten”. De Adviescommissie is 
van oordeel dat deze maatregel redelijkerwijs niet louter in verticale verhouding kan 
worden gelezen waarbij een personele unie in het kader van één uitgeverij is 
uitgesloten tussen haar raad van commissarissen en haar directie. Een zodanige 
personele unie is immers reeds uitgesloten op basis van het vennootschapsrecht. De 
Adviescommissie is daarom van mening dat maatregel b. geldt voor zowel de twee 
raden van commissarissen als voor de twee directies van de uitgeverijen PZC en 
UZN. De nadruk in het voorschrift om “iedere” personele unie uit te sluiten maakt 
duidelijk dat deze maatregel zowel ‘horizontaal’ (tussen de twee raden van 
commissarissen en tussen de twee directies) als ‘diagonaal’ (tussen raad van 
commissarissen van de ene uitgeverij en directie van de andere uitgeverij) effect 
beoogt te hebben.  

 
19. De Adviescommissie acht deze interpretatie van het voorschrift, zoals gegeven in 

randnummer 18 hierboven, niet uitgesloten door het feit dat de twee uitgeverijen door 
de concentratie tussen Wegener en VNU Dagbladen economisch onzelfstandige 
eenheden binnen een concern zijn geworden waarbij van bovenaf de geldstromen 
worden bepaald (bijvoorbeeld ter zake van de abonnementen). Verbintenissen 
verbonden aan een vergunningsbesluit in concentratiezaken dienen immers ter 
voorkoming van een positie waarin het concern zich in belangrijke mate onafhankelijk 
van haar concurrenten, afnemers en uiteindelijk de consumenten zal kunnen 

                                                   
9 Raad van State 9 april 2008 (Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.), LJN BC9035, r.o. 2.2.4. 
10 Zie Raad van State 9 april 2008, LJN BC9035, r.o. 2.2.4. 
11 Zie randnummer 20 van het door Wegener bestreden besluit. 
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gedragen.12 Bij het opleggen van dergelijke verbintenissen heeft de Raad de keuze 
tussen gedragsremedies en structurele voorschriften, waarbij een gedragsremedie 
minder ingrijpend is. Daargelaten dat maatregel b. in concernverband geen werkbare 
eis formuleert, stelt de Adviescommissie vast dat de inhoud van dit 
gedragsvoorschrift nu eenmaal onherroepelijk is geworden. 

 
20. De Adviescommissie is van oordeel dat Wegener de laatste volzin van voorschrift b. 

betreffende het vermijden van ‘iedere’ personele unie heeft overtreden. Ten eerste 
bestaat sinds 1 mei 2008 een personele unie tussen beide raden van 
commissarissen van de uitgeverijen PZC en BN/De stem doordat de heer [C] naast 
zijn functie als lid van de raad van commissarissen van Uitgeverij PZC vanaf die 
datum ook commissaris bij Uitgeverij BN/De Stem is geworden. Ten tweede bestaat 
sinds januari 2003 een personele unie tussen de directies van de twee uitgeverijen in 
de persoon van de heer [D] die vanaf die datum naast zijn functie als statutair 
directeur van Uitgeverij BN/De Stem feitelijk optrad als directeur/leidinggevende van 
Uitgeverij PZC. In concernverband had het op de weg van Wegener gelegen deze 
overtredingen van maatregel b. te verhinderen. 

 
21. Anders dan de Raad is de Adviescommissie verder van mening dat de versterkte 

redactionele samenwerking tussen PZC editie Zeeuws-Vlaanderen en BN/De Stem 
editie Zeeland door de aanstelling van één redactiechef per 1 januari 2008 geen 
overtreding van het voorschrift oplevert. Deze functie op zich genomen betreft noch 
een bestuursfunctie noch de functie van lid van een raad van commissarissen en is 
als zodanig niet verboden op basis van maatregel b. De redactionele 
onafhankelijkheid van beide edities blijft gewaarborgd – zij het minimaal – door de 
afzonderlijke redactiestatuten en hoofdredacties, waardoor enige pluriformiteit voor 
de lezers in Zeeuws-Vlaanderen blijft voortbestaan. Het feit dat de twee raden van 
commissarissen gezamenlijk vergaderingen hielden is naar mening van de 
Adviescommissie in de onderhavige zaak geen aanmerkelijk mededingingsrechtelijk 
probleem omdat het beleid van de twee raden van commissarissen meer in het 
algemeen het Wegener financieel-economische beleid in Zeeland (waaronder 
begrepen Zeeuws-Vlaanderen) betrof en niet de materiële inhoud van de twee 
dagbladen in Zeeuws-Vlaanderen. Verder is de Adviescommissie van mening dat op 
basis van soortgelijke overwegingen ook de verdere coördinatie van het commerciële 
beleid van de twee uitgeverijen door middel van één facilitair bedrijf geen overtreding 
van het voorschrift sub b. oplevert. De Adviescommissie is dan ook van oordeel dat 
het voorschrift geen structurele maatregel oplegt en dat aan het desbetreffende 
bezwaar van Wegener geen zelfstandig belang kan worden toegeschreven. De 
Adviescommissie wenst hieraan toe te voegen dat, hoewel het kennelijk de bedoeling 
van deze gedragsremedie is om de concurrentie tussen de twee dagbladen in 
Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen, het voorschrift niet duidelijk maakt hoe dit dient 
te worden uitgevoerd. Dienaangaande constateert de Adviescommissie dat de Raad 
in de onderhavige zaak tussen 2002 en 2006 niet toeziend is opgetreden13, hetgeen 
meebrengt dat Wegener daaraan ook geen concrete aanwijzing heeft kunnen 
ontlenen.  

 
22. Samenvattend concludeert de Adviescommissie dat de Raad in zijn besluit op 

bezwaar bij de invulling van het bestreden element van het voorschrift rekening dient 
te houden met de rechtszekerheid, die gebiedt dat het handelen of nalaten dat als 
overtreding wordt aangemerkt, voldoende concreet door een vergunningsvoorschrift 
dient te worden verboden.  

 

                                                   
12 Zie artikel 41 Mw. 
13 Zie randnummers 21, 54, 55 van het door Wegener bestreden besluit. 
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23. De overige bezwaren van Wegener (behoudens die ten aanzien van de boete, zie 
hieronder) ontberen voldoende zelfstandige betekenis om in het licht van hetgeen 
hiervoor is overwogen zelfstandig te worden besproken. 

 
Hoogte boete 
 

24. Wegener stelt dat de hoogte van de boete onjuist is vastgesteld. Dit bezwaar valt 
uiteen in de volgende onderdelen. 

 
25. Wegener is van mening dat de Raad ten onrechte het recht heeft toegepast dat geldt 

sinds 1 oktober 2007. Op basis van het legaliteitsbeginsel en artikel 7 EVRM stelt 
Wegener dat het recht van voor de aanpassing van artikel 75 Mw op 1 oktober 2007 
(als gevolg van de Wet tot aanpassing van de Mw naar aanleiding van de Evaluatie 
van die Wet, AMEW) dient te worden toegepast en dat daardoor het boetemaximum 
van € 22.500 geldt in plaats van het nieuwe, verhoogde maximum van € 450.000 of, 
als dat meer is, 10 % van de omzet. 

 
26. Wegener stelt dat de Raad niet de Boetebeleidsregels 2009 had mogen toepassen 

en dat een onjuiste boetegrondslag is gehanteerd. Bovendien meent Wegener dat de 
boete in geen verhouding staat tot de aard en ernst van de overtreding die niet als 
“ernstig” kan worden aangemerkt omdat het in casu gaat om een zeer beperkt 
overlapgebied (alleen Zeeuws-Vlaanderen) binnen een veel omvangrijkere 
concentratie.  

 
Beoordeling  

 
27. De Adviescommissie stelt ten aanzien van het eerste argument van Wegener vast 

dat de personele unie tussen de twee raden van commissarissen zich eerst voordeed 
nà de inwerkingtreding van de AMEW en dat de personele unie tussen de directies 
van de Wegener-uitgeverijen weliswaar voor die datum was ontstaan, maar na die 
datum nog voortduurde. Deze overtredingen had Wegener in concernverband vanaf 
de datum van de inwerkingtreding van AMEW kunnen voorkomen. 

 
28. Ten aanzien van het tweede argument stelt de Adviescommissie vast dat de 

gedragingen of omissies van Wegener ook na 1 oktober 2009 nog voortduurden. Op 
basis van artikel 22 van de Boetebeleidsregels 200914 was de Raad bevoegd de 
overtredingen vanaf dat moment volgens de nieuwe beleidsregels te beoordelen. Het 
beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen noch het verbod van 
terugwerkende kracht zijn geschonden door het toepassen van de nieuwe 
boetebeleidsregels op feiten die dateren van voor de nieuwe regels. 

 
29. Ten aanzien van de ernst van de overtreding is de Adviescommissie van oordeel dat 

de personele unie tussen de twee raden van commissarissen en de personele unie 
tussen de twee directies van de Wegener-uitgeverijen een formele overtreding van 
artikel 75 Mw oplevert. De Adviescommissie is van mening dat de Raad bij het 
bepalen van de ernst van de overtreding een discretionaire bevoegdheid toekomt. 
Noch in het primaire besluit noch in het betoog van Wegener heeft de 
Adviescommissie gronden gevonden waaruit blijkt dat de Raad zijn discretionaire 
bevoegdheid ter zake heeft overschreden. 

 
30. Samenvattend adviseert de Adviescommissie de Raad om in het besluit op bezwaar 

de hoogte van de boete aanzienlijk te verlagen, omdat niet alle door de Raad als 

                                                   
14 Staatscourant 22 september 2009, nr. 14079. 
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overtreding aangemerkte handelingen of omissies van Wegener ook daadwerkelijk 
als overtreding van het voorschrift kunnen worden aangemerkt. 

 
 
3B. Bezwaren en beoordeling van [leidinggever A], [leidinggever C] en [leidinggever D] 
 
Overtreding artikel 75a Mw 
 

31. De heren [A], [C] en [D] zijn de drie personen, die ook voor de concentratie reeds bij 
het Wegener concern werkzaam waren. Zij stellen in hun bezwaarschrift dat zij artikel 
75a Mw niet hebben overtreden. Hun bezwaar valt uiteen in de volgende onderdelen.  

 
32. Ten eerste stellen de heren [A], [C] en [D] dat zij geen leiding hebben gegeven aan 

een overtreding van artikel 41 Mw omdat het voorschrift verbonden aan het 
vergunningsbesluit van 13 maart 2000 niet strekt tot de uitleg die de Raad eraan 
heeft verbonden. Volgens [A], [C] en [D] heeft het voorschrift nooit tot doel gehad om 
elke vorm van coördinatie van het commerciële beleid te vermijden tussen de 
uitgeverijen van PZC en BN/De Stem omdat de verbintenissen hiertoe ontoereikend 
zijn en op geen enkele wijze in de weg staan aan coördinatie van het beleid van 
beide uitgeverijen zoals bepaald door de Raad van Bestuur van Wegener. Partijen 
stellen dat het inherent is aan het onderbrengen van twee uitgeverijen in een en 
dezelfde economische eenheid dat het commerciële beleid van beide uitgeverijen 
centraal wordt aangestuurd. Een dergelijke commerciële integratie staat immers 
centraal in ieder voornemen tot concentratiecontrole. Verder zou de structuur van 
twee afzonderlijke raden van commissarissen voor ieder van de twee uitgeverijen 
weinig geëigend zijn om beide uitgeverijen op redactioneel en commercieel vlak 
geheel gescheiden te houden omdat de commissarissen slechts zeer beperkte 
vetorechten hadden. 

 
33. Ten tweede zijn de heren [A], [C] en [D] van mening dat het recht van voor de 

inwerkingtreding van artikel 75a Mw dient te worden toegepast omdat hun 
interpretatie van het voorschrift verbonden aan het vergunningsbesluit dateert van 
voor de introductie van deze bepaling en deze interpretatie ook haar neerslag vindt in 
hun gedragingen na de inwerkingtreding van artikel 75a Mw.  

 
Beoordeling  

 
34. Zoals met betrekking tot het bezwaar van Wegener overwogen15 is de 

Adviescommissie van oordeel dat de onderneming Wegener een van de aan het 
vergunningsbesluit van 13 maart 2000 gehechte maatregelen heeft geschonden (t.w. 
maatregel b., laatste volzin: “Iedere personele unie tussen de RvC’s en directies van 
PZC en UZN zal worden uitgesloten”). Ten eerste bestaat sinds 1 mei 2008 een 
personele unie tussen beide raden van commissarissen van de uitgeverijen PZC en 
BN/De stem doordat de heer [C] naast zijn functie als lid van de raad van 
commissarissen van Uitgeverij PZC na de uittreding van de heer [A] vanaf die datum 
ook commissaris bij Uitgeverij BN/De Stem is geworden. Ten tweede bestaat sinds 
januari 2003 een personele unie tussen de directies van de twee uitgeverijen in de 
persoon van de heer [D] die vanaf die datum naast zijn functie als statutair directeur 
van Uitgeverij BN/De Stem als feitelijk leidinggevende optrad van Uitgeverij PZC.  

 
35. De Adviescommissie acht de overtredingen van maatregel b. echter niet in gelijke 

mate toerekenbaar aan de heren [A], [C] en [D].  
 

                                                   
15 Zie hierboven randnummers 18 en 19. 
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36. Als lid van een van de respectievelijke raden van commissarissen van de twee 
Wegener-vennootschappen en tevens als leden van de raad van bestuur van 
Wegener hebben de heren [A] en [C] op 9 april 2002 afzonderlijk een verklaring 
ondertekend waarin zij zich – conform maatregel d. bij het voorschrift verbonden aan 
het vergunningsbesluit – hebben verplicht om onder andere maatregel b. bij het 
voorschrift te (doen) handhaven.16  

 
37. Ten aanzien van de eerste overtreding van het voorschrift (de personele unie tussen 

beide raden van commissarissen van de twee Wegener-vennootschappen) stelt de 
Adviescommissie vast dat de heer [A] op het moment van de overtreding niet meer lid 
van de raad van commissarissen van BN/De Stem en niet meer lid van de raad van 
bestuur van Wegener was en derhalve geen invloed meer had op deze overtreding 
althans daaraan feitelijk niet kan hebben deelgenomen. Van dit feitelijk onderscheid 
is ook de NMa zich blijkbaar bewust, getuige het punt 67 in het de heer [A] betreffend 
besluit17 en het punt 53 in het de heer [C] betreffend besluit.18 

 
38. Verder is de Adviescommissie ten aanzien van die eerste overtreding van oordeel dat 

de heer [C] sinds 1 mei 2008 in zijn hoedanigheid van lid in beide raden van 
commissarissen alsmede lid van de raad van bestuur van Wegener toerekenbaar 
leiding in de zin van artikel 75a Mw heeft gegeven aan deze overtreding. Zoals de 
Raad in randnummer 35 van het door de heer [C] bestreden besluit vaststelt, kan als 
(feitelijk) leidinggever in de zin van artikel 51 Sr degene worden aangemerkt die 
maatregelen ter voorkoming van de verboden gedraging achterwege heeft gelaten, 
hoewel hij daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden was, en bewust de 
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de gedragingen zich zouden voordoen, zodat 
hij die gedragingen opzettelijk heeft bevorderd.19 Op basis van zijn hoedanigheid van 
commissaris alsmede lid van de raad van bestuur van Wegener op het moment van 
de overtreding en op basis van de door hem ondertekende verklaring tot het (doen) 
naleven van het voorschrift was de heer [C] bevoegd en gehouden om na 1 mei 2008 
het ontstaan van de personele unie tussen de twee raden van commissarissen te 
verhinderen. Noch in het primaire besluit noch in het betoog van de heer [C] heeft de 
Adviescommissie gronden gevonden waaruit blijkt dat hij niet bewust de kans heeft 
aanvaard dat de personele unie tussen beide raden van commissarissen ontstond 
met alle gevolgen van dien. 

 
39. Ten aanzien van de tweede overtreding is de Adviescommissie van oordeel dat de 

heren [A] en [C] in hun hoedanigheid van commissarissen alsmede leden van de 
raad van bestuur van Wegener en op basis van de door hen ondertekende verklaring 
tot het (doen) naleven van het voorschrift bevoegd en gehouden waren om na 1 
oktober 2007 de personele unie tussen de directies c.q. feitelijke leiding van de twee 
uitgeverijen in de persoon van de heer [D] tegen te houden of ongedaan te maken. 
Noch in het primaire besluit noch in het betoog van de heren [A] en [C] heeft de 
Adviescommissie gronden gevonden waaruit blijkt dat beide heren niet bewust de 
kans hebben aanvaard dat de personele unie tussen de directies ging ontstaan. 

 
40. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de heer [D] overweegt de 

Adviescommissie als volgt. In zijn tegen de heer [D] gerichte besluit gaat de Raad uit 
van een verantwoordelijkheid voor de samenwerking tussen en samenvoeging van 
de regioredacties, de personele unie tussen de directies in de persoon van de heer 
[D] en het gecoördineerde commerciële beleid van de uitgeverijen. Zoals met 

                                                   
16 Prismanummer 1528/556.  
17 Prismanummer 1528/859. 
18 Prismanummer 1528/856. 
19 Zie HR 16 december 1986 (Slavenburg II), NJ 1987, 321, r.o. 5.1.1. 
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betrekking tot het bezwaar van Wegener reeds werd overwogen20, is de 
Adviescommissie van oordeel dat de aanstelling van één redactiechef per 1 januari 
2008 geen overtreding van het voorschrift oplevert omdat deze functie noch een 
bestuursfunctie noch de functie van lid in een raad van commissarissen betreft. Ook 
blijft de redactionele onafhankelijkheid van beide edities in Zeeuws-Vlaanderen 
gewaarborgd – zij het minimaal – door de afzonderlijke redactiestatuten en 
hoofdredacties, waardoor enige pluriformiteit voor de lezers in Zeeuws-Vlaanderen 
blijft voortbestaan. Ook levert de verdere coördinatie van het commerciële beleid van 
de twee uitgeverijen door middel van één facilitair bedrijf geen overtreding van het 
voorschrift sub b. op.21  

 
41. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de heer [D] voor de personele unie 

tussen de directies van de twee uitgeverijen in zijn persoon oordeelt de 
Adviescommissie als volgt. Als statutaire directeur van BN/De Stem heeft de heer [D] 
op 9 april 2002 een verklaring ondertekend waarin hij zich – conform maatregel d. bij 
het voorschrift verbonden aan het vergunningsbesluit – heeft verplicht om onder 
andere maatregel b. bij het voorschrift te (doen) handhaven.22 De Adviescommissie is 
van oordeel dat de heer [D] sinds 1 oktober 2007 in zijn hoedanigheid van statutaire 
directeur van Uitgeverij BN/De Stem toerekenbaar leiding in de zin van artikel 75a 
Mw heeft gegeven aan deze overtreding. Zoals de Raad in randnummer 28 van het 
door de heer [D] bestreden besluit vaststelt, kan als (feitelijk) leidinggever in de zin 
van artikel 51 Sr degene worden aangemerkt die maatregelen ter voorkoming van de 
verboden gedraging achterwege heeft gelaten, hoewel hij daartoe bevoegd en 
redelijkerwijs gehouden was, en bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de 
gedragingen zich zouden voordoen, zodat hij die gedraging opzettelijk heeft 
bevorderd.23 Op basis van zijn hoedanigheid als directeur op het moment van de 
overtreding en op basis van de door hem ondertekende verklaring tot het (doen) 
naleven van het voorschrift was de heer [D] bevoegd en gehouden om na 1 oktober 
2007 de personele unie tussen de directies c.q. feitelijke leiding van de twee 
uitgeverijen in zijn persoon ongedaan te maken. Het feit dat de heer [D] als 
werknemer van Wegener mogelijkerwijze zijn ontslag had geriskeerd door de 
opheffing van de overtreding biedt naar mening van de Adviescommissie geen 
immuniteit in deze omdat de verplichting op basis van de door hem ondertekende 
verklaring haar grondslag vindt in een publiekrechtelijk besluit dat is gericht op de 
handhaving van de Mededingingswet. Noch in het primaire besluit noch in het betoog 
van de heer [D] heeft de Adviescommissie gronden gevonden waaruit blijkt dat de 
heer [D] niet bewust de kans heeft aanvaard dat de personele unie tussen de 
directies ging ontstaan. Wel ziet de Adviescommissie aanleiding een en ander in de 
hoogte van de boete tot uitdrukking te laten komen zoals hierna wordt uiteengezet.24 

 
42. Ten aanzien van het tweede argument van [A], [C] en [D] stelt de Adviescommissie 

vast dat de personele unie tussen de twee raden van commissarissen zich voordeed 
na inwerkingtreding van de AMEW, d.w.z. van artikel 75a Mw, en dat de personele 
unie tussen de directies van de Wegener-uitgeverijen na die datum nog voortduurde. 
Zoals reeds met betrekking tot het bezwaar van de onderneming Wegener 
overwogen, is de Adviescommissie van oordeel dat het voorschrift met inbegrip van 
de aan het vergunningsbesluit gehechte verplichtingen, objectief dient te worden 
uitgelegd. Het argument dat de interpretatie van het voorschrift door partijen dateert 

                                                   
20 Zie hierboven randnummer 21. 
21 Zie hierboven randnummer 21. 
22 Prismanummer 1528/556. 
23 Zie HR 16 december 1986 (Slavenburg II), NJ 1987, 321, r.o. 5.1.1. 
24 Zie hieronder randnummer 48. 
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van voor de inwerkingtreding van artikel 75a Mw, kan om die reden niet worden 
aanvaard. 

 
43. Samenvattend concludeert de Adviescommissie dat de Raad in de hier bestreden 

besluiten niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat alle vastgestelde 
gedragingen van de heren [A], [C] en [D] een schending van het voorschrift 
opleveren. De Adviescommissie is derhalve van oordeel dat de bezwaren deels 
gegrond zijn, in voege als voormeld. Voor het overige dienen de drie bezwaren te 
worden afgewezen.  

 
Hoogte boete  
 

44. De heren [A], [C] en [D] zijn van mening dat de aan hen opgelegde boetes 
disproportioneel zijn in verhouding tot de uitleg die zij redelijkerwijs hebben mogen 
geven aan het voorschrift verbonden aan het vergunningsbesluit. In het bijzonder 
mochten zij redelijkerwijs uitgaan van een andere uitleg van het voorschrift dan die 
welke de Raad heeft gehanteerd in de bestreden besluiten.  

 
Beoordeling  

 
45. Allereerst stelt de Adviescommissie vast dat niet alle door de Raad als overtreding 

aangemerkte gedragingen van de onderneming Wegener als overtreding van het 
voorschrift kunnen worden aangemerkt, en dat derhalve de boetes opgelegd aan 
deze personen aanzienlijk dienen te worden gematigd.  

 
46. Ten aanzien van de hoogte van de boetes oordeelt de Adviescommissie verder als 

volgt. In de onderhavige zaak legt de Raad voor het eerst een bestuurlijke boete op 
aan natuurlijke personen wegens het feitelijk leiding geven aan een overtreding van 
de Mededingingswet. Op basis van punt 14 van de Boetecode 2007 en op basis van 
Artikel 11 van de Boetebeleidsregels 2009 dient de Raad een boete vast te stellen 
die is gerelateerd aan de zwaarte c.q. de ernst van de overtreding en het inkomen en 
vermogen van de overtreder, teneinde tot een bestuurlijke boete te komen die uit het 
oogpunt van specifieke preventie de natuurlijke persoon weerhoudt van het begaan 
van een volgende overtreding en, uit het oogpunt van algemene preventie, andere 
personen afschrikt van het feitelijk leiding geven aan een overtreding van de 
Mededingingswet. Hoewel de Adviescommissie ten aanzien van de ernst van de 
overtreding van mening is dat het niet-ingrijpen met betrekking tot de personele unie 
in formele zin een overtreding van het voorschrift en van artikel 75a Mw oplevert en 
de Raad bij het bepalen van de ernst van de overtreding een discretionaire 
bevoegdheid toekomt, acht de Adviescommissie toch een aanzienlijk lagere boete in 
de onderhavige zaak uit het oogpunt van zowel algemene als specifieke preventie 
voldoende afschrikwekkend.  

 
47. Naar mening van de Adviescommissie dient de hoogte van de aan de heren [A] en 

[C] opgelegde boetes bovendien het feit te weerspiegelen dat de Raad in toepassing 
van artikel 75a Mw voor het eerst boetes oplegt voor het feitelijke leiding geven aan 
een overtreding van de Mededingingswet. De high trust beleidsdoelstelling zoals 
beschreven in de Boetebeleidsregels 2009 staat hieraan niet in de weg omdat de 
uitkomst van beleidsregels volgens vaste rechtspraak steeds evenredig dient te zijn 
aan de omstandigheden van ieder individueel geval.25 Uitgangspunt hierbij is dat de 
hoogte van de boete verband moet houden met de ernst van de overtreding en de 
verwijtbaarheid. Hoewel de Raad bij de beoordeling hiervan een discretionaire 

                                                   
25 Zie bijvoorbeeld Centrale Raad van Beroep 7 februari 2003 (Informatie Beheer Groep), LJN AF5192 

of CRvB 8 september 1999 (Landelijk instituut sociale verzekeringen), LJN AA8742. 
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bevoegdheid toekomt, acht de Adviescommissie het feit dat de overtreding van artikel 
75a Mw de eerste in haar soort is een bijzondere omstandigheid waarmee in het 
onderhavige geval rekening dient te worden gehouden. Het lijkt daarom passend de 
beide boetes aanzienlijk te matigen, met dien verstande dat de boete voor de heer [A] 
op haar beurt steeds lager zal dienen te zijn dan de boete op te leggen aan de heer 
[C].  

 
48. Tevens dient naar mening van de Adviescommissie de hoogte van de aan de heer 

[D] opgelegde boete aanzienlijk te worden gematigd. Gelet op het feit dat de heer [D] 
in zijn functie als directeur werknemer is van Wegener en hij bij een poging de 
overtreding ongedaan te maken zijn ontslag had geriskeerd (met alle gevolgen van 
dien), is de Adviescommissie van oordeel dat de mate van verwijtbaarheid die de 
heer [D] treft, geringer is dan die welke de Wegener-commissarissen treft. 
Daargelaten dat maatregel b. in concernverband geen werkbare eis formuleert, acht 
de Adviescommissie het risico van ontslag dat de heer [D] bij naleving van het 
voorschrift mogelijkerwijze stond te wachten een bijzondere omstandigheid die in de 
hoogte van de boete dient door te klinken. Deze op te leggen boete dient derhalve 
zeer laag te worden vastgesteld. 

 
 
3C. Bezwaren en beoordeling [leidinggever B] en [leidinggever E] 
 
Overtreding artikel 75a Mw 
 

49. De heren [B] en [E] zijn van mening dat zij niet kunnen worden aangemerkt als 
feitelijke leidinggevende in de zin van de Mw en dat zij dus niet feitelijk leiding 
(kunnen) hebben gegeven aan de overtreding door Wegener. Dit bezwaar valt uiteen 
in de volgende onderdelen. 

 
50. [B] en [E] betwisten de toepassing van het strafrechtelijke concept ‘feitelijk 

leidinggevende’ in de onderhavige zaak. Ten eerste koppelt de Raad het feitelijk 
leidinggeven aan de overtreding van een onderneming (d.w.z. Wegener) en niet aan 
een overtreding van een rechtspersoon zoals in artikel 51 Wetboek van Strafrecht 
(hierna: Sr) vereist. Hierdoor hanteert de Raad volgens [B] en [E] een breder begrip 
dan artikel 51 Sr waardoor ook het begrip feitelijk leidinggevende ten onrechte wordt 
verbreed.  

 
51. Verder stellen [B] en [E] dat niet is bewezen dat zij feitelijk leidinggevende zijn 

geweest. Zij hadden geen wetenschap van de verboden gedraging door Wegener 
omdat niet duidelijk was dat de onderlinge onafhankelijkheid van de dagbladen PZC 
en BN/De Stem zoals geëist in het voorschrift bij de concentratie tussen Wegener en 
VNU Dagbladen (nu Wegener Media B.V.) die invulling diende te krijgen die de Raad 
in zijn besluiten hieraan heeft gegeven. Om die reden kan ook geen voorwaardelijk 
opzet van [B] en [E] worden aangenomen. Zij konden niet bevroeden dat hun 
interpretatie van het voorschrift niet overeenkwam met die van de Raad omdat de 
NMa nooit haar interpretatie ervan heeft meegedeeld. Bovendien zijn hun 
goedkeuringsrechten te beperkt om een volledige commerciële scheiding van beide 
dagbladen te realiseren en blijft de onderlinge onafhankelijkheid tussen de twee 
dagbladen gewaarborgd door de eindverantwoordelijkheid van de hoofdredacteuren 
voor de inhoud van de edities van PZC en BN/De Stem in Zeeuws-Vlaanderen. 

 
52. [B] en [E] stellen dat een wettelijke grondslag ontbreekt voor de beboeting van hun 

feitelijk leidinggeven. Ten eerste voeren [B] en [E] aan dat de Raad niet duidelijk 
aangeeft of de vaststelling van de overtreding ziet op gedragingen die louter hebben 
plaatsgevonden na de inwerkingtreding van artikel 75a Mw op 1 oktober 2007 (als 
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gevolg van de Wet tot aanpassing van de Mw naar aanleiding van de Evaluatie van 
die Wet, AMEW). Ten tweede zijn [B] en [E] van mening dat het voorschrift bij de 
concentratie tussen Wegener en VNU Dagbladen geen voorschrift in de zin van 
artikel 75 Mw is, maar een “beperking” die in artikel 41 lid 4 Mw wordt onderscheiden 
van een “voorschrift”. Daarom is artikel 74 Mw en niet artikel 75 Mw de 
rechtsgrondslag voor de besluiten tegen [B] en [E]. Verder betwisten [B] en [E] de 
interpretatie en toepassing van het overgangsrecht en van het legaliteitsbeginsel. Zo 
dient de gemaakte interpretatiefout in 2002 door [B] en [E] als moment van de 
overtreding het toepasselijke recht te bepalen. Subsidiair stellen [B] en [E] dat het 
grootste deel van de relevante feiten – het daadwerkelijke voornemen om de regio-
edities te laten samenwerken – plaatsvond voor de inwerkingtreding van artikel 75a 
Mw.  

 
Beoordeling  

 
53. Zoals met betrekking tot het bezwaar van Wegener werd overwogen26, is de 

Adviescommissie van oordeel dat de onderneming Wegener een van de aan het 
vergunningsbesluit van 13 maart 2000 gehechte maatregelen heeft geschonden 
(maatregel b., laatste volzin: “Iedere personele unie tussen de RvC’s en directies van 
PZC en UZN zal worden uitgesloten”). Vast staat dat de heren [B] en [E] in de 
periode na inwerkingtreding van de AMEW en artikel 75a Mw lid waren van de raad 
van commissarissen van respectievelijk de uitgeverij PZC en de uitgeverij BN/ De 
Stem. In deze functie hebben de heren [B] en [E] op 9 april 2002 afzonderlijk een 
verklaring ondertekend waarin zij zich – conform maatregel d. bij het voorschrift 
verbonden aan het vergunningsbesluit – hebben verplicht om onder andere 
maatregel b. bij het voorschrift te (doen) handhaven.27 De Adviescommissie is 
daarom van oordeel dat beide commissarissen na 1 oktober 2007 bevoegd en 
redelijkerwijs gehouden waren om de personele unie tussen de twee raden van 
commissarissen te verhinderen en de personele unie tussen de directies van de twee 
uitgeverijen ongedaan te maken. Dit laatste hadden de twee commissarissen 
bijvoorbeeld kunnen bereiken door het probleem betreffende het dubbele 
directeurschap na 1 oktober 2007 te heragenderen voor besluitvorming door alle 
commissarissen en desnoods af te treden (dan wel daarmee te dreigen) om zo hun 
visie op het voorschrift kracht bij te zetten en desnoods hun verantwoordelijkheid voor 
de personele unie te beëindigen. Noch in het primaire besluit noch in het betoog van 
de heren [B] en [E] heeft de Adviescommissie gronden gevonden waaruit blijkt dat zij 
niet bewust de kans hebben aanvaard dat enerzijds de personele unie tussen beide 
raden van commissarissen ging ontstaan en anderzijds de personele unie tussen 
beide directies ging voortduren.  

 
54. Ten aanzien van het eerste argument van [B] en [E] stelt de Adviescommissie vast 

dat artikel 75a Mw een zelfstandige verwijzing maakt naar artikel 51 Sr die gebonden 
blijft aan de voorwaarden geformuleerd in de artikelen 75 en 41 Mw. Het eerste 
argument van partijen kan om die reden niet worden aanvaard. 

 
55. De Adviescommissie stelt ten aanzien van het tweede en derde argument van 

partijen vast dat de personele unie tussen de twee raden van commissarissen zich 
voordeed na inwerkingtreding van de AMEW, d.w.z. van artikel 75a Mw, en dat de 
personele unie tussen de directies van de Wegener-uitgeverijen weliswaar voor die 
datum is ontstaan, maar ook na die datum nog zonder nader overleg daaromtrent 
voortduurde. Zoals reeds met betrekking tot het bezwaar van de onderneming 
Wegener werd vastgesteld, is de Adviescommissie van oordeel dat het voorschrift 

                                                   
26 Zie hierboven randnummers 18 en 19. 
27 Prismanummer 1528/556.  
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met inbegrip van de aan het vergunningsbesluit gehechte verplichtingen, objectief 
dient te worden uitgelegd. Het tweede en derde argument van partijen komt daarom 
geen zelfstandige betekenis toe. 

 
Hoogte boete 
 

56. De heren [B] en [E] zijn van mening dat ten onrechte een boete aan hen is opgelegd 
en dat de hoogte ervan onvoldoende is gemotiveerd. Die mening baseren [B] en [E] 
op twee argumenten.  

 
57. [B] en [E] zijn van mening dat de Raad diende aan te geven welke periode de Raad 

heeft meegenomen in zijn berekening van de hoogte van de opgelegde boete.  
 

58. [B] en [E] stellen voorts dat de opgelegde boete disproportioneel is. Ten eerste zijn 
de gedragingen na inwerkingtreding van artikel 75a Mw niet voldoende ernstig en eist 
noch een specifieke noch een algemene preventie de hoogte van de opgelegde 
boete omdat al een afschrikkende werking wordt bereikt door de gevoerde procedure. 
Daarnaast zijn niet de Boetebeleidsregels 2009 op de onderhavige zaak van 
toepassing maar de Boetecode 2007. Verder rechtvaardigen de lage vergoeding die 
[B] en [E] kregen voor hun rol als commissaris en hun goede trouw niet meer dan een 
symbolische boete.  

 
Beoordeling  

 
59. Zoals met betrekking tot de bezwaren van de heren [A] en [C] werd vastgesteld, is de 

Adviescommissie van oordeel dat niet alle door de Raad als overtreding aangemerkte 
gedragingen van de onderneming Wegener ook daadwerkelijk als overtreding van het 
voorschrift kunnen worden aangemerkt, en dat derhalve de boetes opgelegd aan de 
verantwoordelijke commissarissen dienen te worden gematigd.  

 
60. Ten aanzien van de periode welke de Raad heeft meegenomen bij het bepalen van 

de boete stelt de Adviescommissie vast dat die duidelijk wordt aangegeven in telkens 
randnummer 31 van de twee hier bestreden besluiten. 

 
61. Ten aanzien van de hoogte van de boetes acht de Adviescommissie dezelfde 

overwegingen doorslaggevend die zij eerder onder punten 46 en 47 heeft toegelicht. 
Met name acht de Adviescommissie een aanzienlijk lagere boete in de onderhavige 
zaak uit het oogpunt van zowel algemene als specifieke preventie voldoende 
afschrikwekkend. De high trust beleidsdoelstelling zoals beschreven in de 
Boetebeleidsregels 2009 staat hieraan niet in de weg omdat de uitkomst van 
beleidsregels volgens vaste rechtspraak steeds evenredig dient te zijn aan de 
omstandigheden van ieder individueel geval.28 Uitgangspunt hierbij is dat de hoogte 
van de boete direct verband dient te houden met de ernst van de overtreding en de 
verwijtbaarheid. Hoewel de Raad bij de beoordeling hiervan een discretionaire 
bevoegdheid toekomt, acht de Adviescommissie het feit dat de overtreding van artikel 
75a Mw de eerste in haar soort is een bijzondere omstandigheid waarmee in het 
onderhavige geval rekening dient te worden gehouden. Bovendien acht de 
Adviescommissie boeteverminderende omstandigheden aanwezig. Anders dan de 
Wegener-commissarissen bekleedden de heren [B] en [E] niet tevens een belangrijke 
positie in het bestuur van Wegener. Hierdoor was een situatie ontstaan waarin de 
raden van commissarissen van de Wegener-vennootschappen bestonden uit 
leidinggevers van buiten het Wegener concern en professionele leidinggevers die 

                                                   
28 Zie bijvoorbeeld Centrale Raad van Beroep 7 februari 2003 (Informatie Beheer Groep), LJN AF5192 

of CRvB 8 september 1999 (Landelijk instituut sociale verzekeringen), LJN AA8742. 



 13 

tevens lid zijn van de raad van bestuur van Wegener. Vast staat dat de heren [B] en 
[E] voor hun diensten als commissarissen van buiten een geringe vergoeding 
ontvingen. In vergelijking met deze geringe vergoeding is de hoogte van de 
opgelegde boetes disproportioneel omdat zij geen rekening houdt met de individuele 
omstandigheden van deze twee gevallen. Het is daarom passend de beide boetes 
aanzienlijk te matigen.  

 
Slotoverweging 
 

62. 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. 

 
5. Slotsom en Advies 

 
63. De Adviescommissie adviseert de Raad de geldboetes aanzienlijk te verlagen in 

verband met aspecten van rechtszekerheid, de beperkte strekking van het voorschrift 
en de noviteit van de toepassing van artikel 75a Mw, in voege als voormeld. 

 
64. De overige bezwaren dienen te worden verworpen. 

 
Gevolgen voor dwangsom 
 

65. Voorts adviseert de Adviescommissie de Raad de aan Wegener opgelegde 
dwangsom op te heffen nu de onderneming gevraagd heeft om aanpassing van het 
voorschrift. Volgens vaste rechtspraak zal, gelet op het algemeen belang dat gediend 
is met handhaving, het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een 
last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten 
maken in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te 
doen. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan 
handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te 
dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden 
afgezien.29 De Adviescommissie is van mening dat de Raad eerst een besluit dient te 
nemen op het wijzigingsverzoek van Wegener nu de Adviescommissie van oordeel is 
dat maatregel b. in concernverband geen werkbare eis formuleert en bovendien de 
strekking van het voorschrift beperkt is. Voor het geval de Raad zou inwilligen met 
het verzoek om wijziging door bijvoorbeeld ontheffing van het voorschrift te verlenen, 
is het tussentijdse opleggen van een dwangsom voor de formele overtreding van het 
(beperkte) voorschrift buitenproportioneel omdat niet uit te sluiten is dat concreet 
zicht op legalisatie bestaat.  
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29 Zie bijvoorbeeld Raad van State 26 juli 2006 (college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant), 

LJN AY5033, r.o. 2.5, en RvSt 17 mei 2006 (college van burgemeester en wethouders van 
Almelo), LJN AX2150, r.o. 2.3.5. 


