
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van 

artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer 1145/E.W.S. Beveiliging - ABN Amro/Stichting 

Kwaliteitsborging Preventie

 

I. INLEIDING

1. Bij brief d.d. 3 november 1998 ontving de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om 

toepassing van artikel 6 en/of artikel 24 van de Mededingingswet (hierna: Mw) 

van Electronic Warning Systems B.V. (hierna: Klager). 

 

II. FEITELIJKE ACHTERGROND 

A. Voorwerp van het besluit

2. Dit besluit heeft betrekking op een klacht van EWS die is gericht tegen 

ABN Amro Assuradeuren B.V. (hierna: ABN) en de Stichting 

Kwaliteitsborging Preventie (hierna: Borg). Borg biedt technische 

beveiligingsbedrijven de mogelijkheid erkend te worden. De erkenning vindt 

plaats op basis van de Regeling Technische Beveiliging (hierna: de 

erkenningsregeling). 

B. Betrokken partijen

B.1. Klager 

3. Klager is een onderneming die actief is op het gebied van installatie van 

beveiligingssystemen en daaraan gerelateerde dienstverlening.

B.2. Beklaagden 

4. ABN is gevestigd te Zwolle en maakt deel uit van het ABN Amro concern. 

ABN Amro is actief op het gebied van financile dienstverlening. 

5. Borg is een stichting, die deel uitmaakt van het zogenaamde Nationaal 

Centrum voor Preventie en is gevestigd te Bilthoven. Het Nationaal Centrum 

voor Preventie is een kennis- en erkenningscentrum op het terrein van 

beveiliging tegen brand, inbraak en diefstal. 

C. KLACHT

6. Klager heeft op 5 augustus 1998 een offerte ingediend bij Stipt 

uitzendbureau te IJmuiden. De offerte had betrekking op het installeren van 



een beveiligingssysteem. Een medewerkster van dit uitzendbureau meldde 

klager dat ABN had meegedeeld dat Stipt uitzendbureau alleen een 

bedrijfspolis kon afsluiten bij ABN, indien zij haar pand zou beveiligen door 

een door Borg erkend bedrijf.

7. Hierop heeft klager ABN per brief d.d. 27 augustus 1998 gesommeerd om 

bovenbeschreven eis in te trekken.

8. ABN heeft bij brief van 10 september 1998 aan klager bericht dat de 

acceptatierichtlijnen voor haar Bedrijfspolis, een erkenning door Borg ten 

aanzien van de beveiligingssystemen van de verzekerden, verplicht stellen. Dit 

betekent dat beveiligingssystemen die worden aangelegd in het kader van een 

door ABN te verstrekken verzekering, uitsluitend door Borg-erkende bedrijven 

mogen worden aangelegd. 

9. Volgens klager is het zowel onwenselijk als onmogelijk om erkend te 

worden door Borg. Voorts is klager van mening dat Borg de 

erkenningsregeling naar willekeur toepast. Deze beweringen worden door 

klager als volgt onderbouwd. 

10. Klager vindt het onwenselijk om erkend te worden door Borg aangezien 

Borg zowel een slecht financieel als een slecht erkenningsbeleid voert. Het 

slechte financile beleid bestaat volgens klager hieruit dat Borg een negatief 

eigen vermogen heeft en Borg-erkende bedrijven niet worden gecontroleerd op 

financile gegoedheid. Het slechte erkenningsbeleid houdt volgens klager in 

dat Borg-erkende bedrijven niet verplicht zijn per jaar een minimaal aantal 

Borg erkende installaties op te leveren. Tevens is het betreffende bedrijf niet 

verplicht aan te geven dat een offerte aan de Borg criteria voldoet. Voorts 

betoogt klager dat Borg aangesloten bedrijven op hoge kosten jaagt op grond 

van een in de erkenningsregeling opgenomen klachtenregeling.

11. Daarnaast is klager van mening dat het, vooral voor kleine en beginnende 

bedrijven, onmogelijk is om erkend te worden door Borg. Klager kan niet of 

moeilijk voldoen aan de erkenningsvereisten, zoals gesteld door Borg in de 

zogenaamde erkenningsregeling, bijlage I. In het bijzonder wijst klager daarbij 

op de volgende erkenningcriteria die door Borg zouden worden gesteld:

(i) Artikel A sub 3, waarin bepaald wordt dat de genstalleerde technische 

beveiliging ten minste dient te voldoen aan de eisen van de zogenaamde 

Regeling Kwaliteitsbeoordeling Technische Beveiliging;

(ii) Artikel A sub 7 jo. Bijlage II, artikel 1, waarin bepaald wordt dat een 

technisch beheerder van een beveiligingsinstallatiebedrijf over een vakdiploma 

dient te beschikken;

(iii) Artikel A sub 8, dat bepaalt dat het beveiligingsinstallatiebedrijf uitsluitend 

gebruik dient te maken van vakbekwaam, deskundig en betrouwbaar 

personeel. 

12. Ten slotte is volgens klager sprake van willekeurige toepassing van de 

erkenningscriteria door Borg, omdat Borg in een convenant met de Vereniging 

voor Europese Beveiligingsbedrijven (hierna: VEB) de erkenningscriteria, zoals 

opgenomen in de erkenningsregeling, niet volledig zou toepassen. VEB-leden 

zouden op grond van het genoemde convenant onder bepaalde voorwaarden 

werkzaamheden verrichten, terwijl zij niet in het bezit zouden zijn van de door 

Borg vereiste diplomas. VEB-leden zouden echter wel door Borg worden 

erkend.

D. Borg-Erkenningsregeling 



D.1. Inleiding 

13. ABN accepteert geen verzekerden, zijnde bedrijven, voor haar brand- en 

inbraakverzekeringen, indien zij niet beveiligd zijn met een installatie die door 

een door Borg erkend bedrijf is aangelegd.

14. Borg biedt technische beveiligingsbedrijven de mogelijkheid om erkend te 

worden. Dit gebeurt op vrijwillige basis; bedrijven zijn daartoe niet verplicht. 

Elk bedrijf dat aan de eisen voor erkenning voldoet, kan door Borg worden 

erkend. De erkenning vindt plaats op basis van kwaliteitscriteria, die zijn 

vastgelegd in de erkenningsregeling. Daarbij zijn verschillende soorten niveaus 

van erkenning opgenomen. 

15. De kwaliteitseisen die in de erkenningsregeling zijn opgenomen, zijn tot 

stand gekomen in samenspraak met de betrokken marktpartijen, te weten: de 

beveiligingsbedrijfstak, de overheid, de verzekeringsmaatschappijen en de 

gebruikersorganisaties.

16. Elk technisch beveiligingsbedrijf kan de erkenningsregeling opvragen en 

onderzoeken welke criteria toepasselijk worden geacht.

D.2. Materile bepalingen

D.2.1. Inleiding 

17. Om als (technisch) beveiligingsbedrijf voor erkenning in aanmerking te 

komen dient men aan te tonen dat men over de juiste vakbekwaamheid of 

opleidingsvereisten en outillage of kwaliteitsnormen beschikt.

D.2.2. Opleidingsvereisten 

18. De eisen ten aanzien van vakbekwaamheid worden vastgesteld in bijlage II 

van de erkenningsregeling. Vakbekwaamheid wordt aangetoond door diverse 

diplomas die door opleidingsinstituten worden afgegeven. 

19. Indien men niet aan de specifiek vooromschreven opleidingsvereisten 

voldoet, kan in geval van voldoende aantoonbare vakbekwaamheid, 

dispensatie worden verkregen van het betreffende opleidingsinstituut.

D.2.3. Kwaliteitsnormen 

20. In bijlage IV, sub 3, van de erkenningsregeling worden minimum-

kwaliteitseisen ten aanzien van de te gebruiken producten, waaronder 

installaties, voorgeschreven. Hierbij wordt een aantal kwaliteitskeurmerken 

aangegeven, die aan deze eisen voldoen. 

21. Van deze criteria kan worden afgeweken, indien wordt aangetoond dat 

een onderneming over gelijkwaardige producten beschikt.

D.3. Procedurele bepalingen

22. De toetsing van de bedrijven aan de erkenningsregeling is met een aantal 

waarborgen omkleed. Iedere afwijzing wordt gemotiveerd en schriftelijk 



medegedeeld en vermeldt de mogelijkheid van beroep. Het beroep kan worden 

ingesteld bij een onafhankelijke beroepsinstantie, het College van Beroep. De 

leden van het College van Beroep worden benoemd door middel van coptatie. 

 

III. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

23. Naar aanleiding van bovenomschreven klacht heeft de d-g-NMa klager 

schriftelijk om aanvullende informatie (d.d. 1 december 1998) gevraagd. Deze 

schriftelijke, aanvullende informatie heeft de d-g-NMa op 17 december 1998 

ontvangen. Daarnaast heeft de d-g-NMa Borg om een schriftelijke reactie 

verzocht (d.d. 18 februari 1999). Borg heeft bij brief d.d. 5 maart 1999 

gereageerd. Ten slotte is Borg telefonisch verzocht het convenant tussen 

Borg en VEB te verstrekken. Dit convenant is d.d. 6 mei 1999 door de d-g-

NMa ontvangen. 

 

IV. BEOORDELING

A. Inleiding 

24. De klacht van klager richt zich tegen ABN, die in 

verzekeringsovereenkomsten ten aanzien van beveiligingssystemen van haar 

verzekerden een Borg-erkenning verplicht stelt. Klager stelt dat deze 

gedraging in strijd is met artikel 6 en/of 24 Mw. Daarnaast richt de klacht zich 

tegen Borg, aangezien zij de erkenningsregeling heeft opgezet en de regeling 

uitvoert. Klager stelt dat de Borg-erkenningsregeling in strijd is met artikel 6 

Mw.

25. De klachten inzake het slechte financile beleid en het onwenselijke 

erkenningsbeleid zoals omschreven in overweging 10, vallen buiten de 

reikwijdte van de Mededingingswet, aangezien deze de mededinging niet 

benvloeden. 

26. De overeenkomst tussen ABN en haar verzekerden, zijnde 

ondernemingen, zal na beoordeling van de erkenningsregeling aan de orde 

komen (zie overwegingen 44-45). 

B. Erkenningsregeling

27. De Borg-erkenning beoogt de kwaliteit van producten, diensten en 

productieprocessen te waarborgen en zich door erkenning op de markt te 

profileren. De erkenning wordt op aanvraag toegekend door een 

erkenningsinstantie.

B.1. Artikel 6 Mededingingswet 

28. De Borg-erkenningsregeling kan strijdigheid met artikel 6 Mw opleveren, 

indien deze ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 

29. Toepassing van een erkenningsregeling, zoals onderhavige, kan in het 



bijzonder op de hieronder omschreven wijzen de mededinging in de zin van 

artikel 6 Mw beperken. 

30. In de eerste plaats kan de Borg-erkenningsregeling ten gevolge hebben 

en/of ertoe strekken dat derden - zijnde (potentile) concurrenten - uitgesloten 

worden van een economisch voordeel dat anderszins niet zelf behaald kan 

worden, waardoor het concurrentievermogen van deze derden wordt 

aangetast. De Borg-erkenningsregeling kan aldus leiden tot ongelijke 

concurrentiemogelijkheden en kan derhalve een mededingingsbeperkende 

toetredings- of expansiedrempel opleveren.  

31. In de tweede plaats kan de Borg-erkenningsregeling de onderlinge 

concurrentieruimte tussen erkende installateurs verkleinen. Afhankelijk van de 

aard van de regeling en de marktpositie van deze erkende ondernemingen 

gezamenlijk, kan deze aantasting van de onderlinge concurrentieruimte een 

merkbaar effect hebben op de mededinging op de betrokken markten. De 

vooromschreven beperking van de concurrentieruimte treedt met name op 

indien er bepalingen zijn opgenomen in de erkenningsregelingen die de 

belangrijkste concurrentieparameters, zoals prijs, benvloeden. 

32. Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en 

beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie blijkt dat een 

erkenningssysteem, zoals onderhavige, verenigbaar is met artikel 81 lid 1, 

EG-Verdrag, indien het erkenningssysteem voldoet aan de volgende criteria, 

te weten openheid, onafhankelijkheid, transparantie en aanvaarding van door 

andere systemen geboden gelijkwaardige waarborgen.[1] Deze criteria 

waarborgen dat geen mededingingsbeperkingen optreden zoals omschreven 

onder overweging 30. Verder dienen geen andere mededingingsbeperkingen in 

de erkenningsregeling te zijn opgenomen (zie overweging 31). 

33. Bij de beoordeling in het kader van artikel 6 Mw wordt rekening gehouden 

met deze criteria. Indien de erkenningsregeling voldoet aan bovengestelde 

criteria en geen andere bepalingen in de regeling zijn opgenomen die 

mededingingsbeperkende gevolgen hebben, valt de regeling niet onder het 

verbod van artikel 6 Mw. 

34. In het hiernavolgende wordt nagegaan of betreffende erkenningsregeling 

aan de onder overweging 32 aangegeven criteria voldoet. Bij de beoordeling 

hiervan wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de gronden waarop 

klager stelt dat de betrokken regeling mededingingsbeperkend is. 

35. De klacht is met name toegespitst op de onmogelijkheid van kleine en 

middelgrote ondernemingen om een erkenning te verkrijgen. Dit vanwege in 

het bijzonder de opleidingsvereisten zoals opgenomen in de 

erkenningsregeling (zie overweging 11 sub, ii en iii) en het criterium waarbij 

verwezen wordt naar de regeling Kwaliteitsbeoordeling Technische Beveiliging 

(zie onder punt 11, sub i).

36. De door Borg gestelde opleidingsvereisten zijn open en transparant van 

aard. De vereisten betreffen alleen objectieve kwaliteitseisen en worden op 

verzoek naar erkenning-aanvragende bedrijven opgestuurd. In de 

correspondentie (zie overweging 23) heeft Borg aangegeven dat elk bedrijf dat 

aan de eisen voor erkenning voldoet, erkend zal worden. Bovendien kan een 

aanvrager, zo ook klager, een verzoek tot dispensatie overleggen bij het 

desbetreffende opleidingsinstituut indien zij niet kan voldoen aan de 

opleidingsvereisten. De erkenningsregeling bepaalt dat dispensatie wordt 



verkregen in geval van voldoende aantoonbare vakbekwaamheid. Hierbij zij 

tevens opgemerkt dat klager tot op heden heeft nagelaten om dit verzoek in te 

dienen.

37. De regeling Kwaliteitsbeoordeling Technische Beveiliging is vervat in de 

bijlagen IV en VII van de erkenningsregeling. Deze bijlagen behelzen 

objectieve criteria met betrekking tot de kwaliteit van de betrokken 

dienstverlening en/of product, namelijk de installatie van een 

beveiligingssysteem. Ook deze vereisten worden op verzoek naar erkenning-

aanvragende ondernemingen toegestuurd. Verder heeft Borg aangegeven 

wanneer de betrokken dienst voldoet aan de gestelde eisen, de betreffende 

onderneming het Borg-kwaliteitsmerk mag hanteren. 

38. Hierbij bestaat op grond van de erkenningsregeling de mogelijkheid om 

alternatieve doch gelijkwaardige producten ten behoeve van de installatie te 

gebruiken, in plaats van de in de erkenningsregeling omgeschreven 

producten. 

39. Verder voert klager aan, dat de erkenningsregeling ten aanzien van de 

VEB leden naar willekeur werd toegepast. Hiermee stelt klager dat de VEB-

leden niet aan alle door Borg gestelde erkenningscriteria hoefden te voldoen 

om Borg-erkend te worden. 

40. In het convenant dat Borg met VEB heeft gesloten, zijn geen concessies 

verleend aan de leden van VEB, op grond waarvan geoordeeld kan worden dat 

hierbij sprake is geweest van willekeurige toepassing van de 

erkenningsregeling door Borg. Borg is slechts afgeweken van de 

erkenningscriteria die zij hanteert, daar waar de VEB reeds een gelijksoortige 

regeling c.q. VEB-criteria hanteerde. Het overeengekomen convenant wijst er 

juist op dat erkenning van andere erkenningssystemen met gelijkwaardige 

waarborgen mogelijk is. Hieruit wordt geconcludeerd dat de stelling van klager 

als omschreven in overweging 40 eveneens niet wordt gevolgd.

41. Gezien het bovenstaande worden de stellingen van klager zoals 

omschreven in overwegingen 35 en 39 niet gevolgd.

42. De hantering of toepassing van een open en transparant beleid met 

betrekking tot de toepassing van de erkenningscriteria wordt in dit geval 

gewaarborgd door de aanwezigheid van een onafhankelijk beroepsorgaan (zie 

overweging 22). Hiermee voldoet de Borg-erkenningsregeling aan het criterium 

onafhankelijkheid.

B.1.1. Conclusie

43. Uit voorgaande overwegingen volgt dat de erkenningsregeling voldoet aan 

de criteria van openheid, transparantie, onafhankelijkheid en aanvaarding van 

door andere systemen gelijke waarborgen. In de erkenningsregeling zijn geen 

andere mededingingsbeperkingen opgenomen. Derhalve valt de regeling niet 

onder het verbod van artikel 6 Mw. 

44. Het opnemen van de eis van Borg-erkenning in de bedrijfpolis van ABN 

kan gelet op het bovenstaande niet aangemerkt worden als een 

mededingingsbeperkende overeenkomst. 

B.2. Artikel 24 Mededingingswet 



45. Artikel 24 Mw verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een 

economische machtspositie. Door klager is niet aannemelijk gemaakt dat 

ABN over een economische machtspositie beschikt in de zin van artikel 1, 

sub i, Mw. Daarnaast bieden een groot aantal verzekeringsmaatschappijen 

een bedrijfspolis aan. Gelet op bovenstaande acht de d-g NMa een nader 

onderzoek naar het bestaan van economische machtspositie in dit geval niet 

opportuun. 

 

V. BESLUIT 

45. Gelet op het voorgaande is de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit van oordeel dat de klacht moet worden afgewezen. 

Datum: 30 mei 2000

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit  

 

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 directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit, Sectie Beschikkingen, Bezwaar en 

Beroep, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Zie Beschikking van de Commissie d.d. FNK/SCK, Pb 1995, L312, 

bevestigd in Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg, gevoegde zaken T-

213/95 en T-18/96, SCK/FNK, Pb 1997, II-1739. 
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