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De aanvraag 

 

Een aantal kunsthandelaren heeft op 30 november 2012 bij de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad respectievelijk de NMa) een aanvraag 

gedaan tot bindendverklaring van toezeggingen als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, 

Mededingingswet (hierna: Mw). De aanvraag is ondertekend door (de gemachtigde van) de 

volgende ondernemingen:  

a) Holding F. Buunk B.V., statutair gevestigd te Ede en al haar dochterondernemingen, te 

weten:  

‐ Simonis & Buunk Kunsthandel B.V., statutair gevestigd te Ede  

‐ Simonis & Buunk Collectie B.V., statutair gevestigd te Ede 

‐ Simonis & Buunk Collectie I C.V., statutair gevestigd te Ede  

‐ Simonis & Buunk Collectie II C.V., statutair gevestigd te Ede 

‐ Simonis & Buunk Collectie III C.V., statutair gevestigd te Ede 

‐ Simonis & Buunk Collectie De Ploeg C.V., statutair gevestigd te Ede  

‐ Notaris Fischer Huis B.V., statutair gevestigd te Ede 

b) A.F.S. Holding B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en haar dochteronderneming 

Kunsthandel A.H. Bies B.V., statutair gevestigd te Eindhoven; 

c) Kunsthandel R. Polak vof, statutair gevestigd te Den Haag; 

d) Mark Smit Kunsthandel B.V., statutair gevestigd te Ommen; 

e) A.J.J.M. Janssens Beheer B.V., statutair gevestigd te Tilburg.  

Tezamen worden bovenstaande ondernemingen aangeduid als ‘de aanvragers’. 
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De toezeggingen 

 

De toezeggingen houden verband met het doen van aankopen van schilderijen op veilingen. De 

in de aanvraag opgenomen toezeggingen zijn erop gericht om de concurrentieprikkels bij 

aankopen op veilingen te vergroten en mededingingsrisico’s die bij deze veilingen kunnen 

optreden voor de toekomst weg te nemen.  

 

De aanvragers zeggen toe: 

1. Een aanvrager zal zich vooraf en tijdens een veiling in Nederland onthouden van 

afspraken over het biedgedrag op de veiling. Een aanvrager zal zich tevens onthouden 

van het betalen van vergoedingen voorafgaand of na afloop van een veiling in 

Nederland voor een bepaald biedgedrag. 

2. Een aanvrager die mede namens één of meerdere aanvragers en/of andere 

kunsthandelaren op een veiling van een schilderij in Nederland biedt, maakt voor 

aanvang van de betreffende veiling kenbaar aan de veilinghouder of de biedafdeling van 

het veilinghuis namens welke andere aanvrager(s) en/of kunsthandelaren mede wordt 

geboden.  

3. Een aanvrager verkrijgt geen (aandeel in de) eigendom van een schilderij indien dit 

schilderij is gekocht op een veiling in Nederland door één of meer andere aanvragers 

en/of andere kunsthandelaren en indien de betreffende aanvrager tijdens dezelfde 

veiling ook als bieder op het betreffende schilderij (al dan niet als onderdeel van een 

biedcombinatie) geregistreerd stond, althans voor een periode van zes maanden na 

deze veiling.  

4. Een aanvrager die mede namens één of meerdere aanvragers en/of andere 

kunsthandelaren op een schilderij op een veiling in Nederland biedt, legt deze 

samenwerking in een interne administratie vast. In deze administratie wordt vastgelegd 

i) uit welke aanvragers en/of kunsthandelaren de samenwerking bestaat, ii) op welk(e) 

schilderij(en) zal worden of is geboden, iii) welke veilinghouder het betreft, iv) op welke 

datum de veiling plaatsvindt of heeft plaatsgevonden en v) of het schilderij door de 

samenwerkende aanvragers en/of kunsthandelaren is verkregen.  
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Het besluit  

 

Gelet op artikel 49a, tweede, derde respectievelijk vijfde lid, Mw besluit de Raad als volgt. 

 

I. De Raad verklaart de boven vermelde toezeggingen en de toelichting daarop 

bindend voor de daarbij vermelde ondernemingen 

 

II. De Raad besluit tevens het mededingingsrechtelijke onderzoek naar de 

mogelijke overtredingen van artikel 6, eerste lid, Mw, niet voort te zetten, een 

en ander onverlet de ambtelijke bevoegdheden tot toezicht op de naleving van 

de toezeggingen 

 

III. Dit besluit wordt gegeven voor een periode van drie jaar vanaf de 

bekendmaking ervan. 

 

 

Datum:  
 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

 

 

W.g. Chris Fonteijn  

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 

Datum 25 februari 2013 
 
 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 
zes weken; de termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit 
overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, Algemene wet bestuursrecht ter inzage 
is gelegd.  
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Toelichting bij het toezeggingsbesluit kunstveilingen 

 

1. In deze toelichting wordt in paragraaf 1 hierna eerst het wettelijke kader voor het bindend 

verklaren van een toezegging uiteengezet. In paragraaf 2 wordt de procedure van de 

totstandkoming van het onderhavige toezeggingbesluit beschreven. Vervolgens worden in 

paragraaf 3 de achtergronden van onderhavig besluit en de mededingingsrisico’s 

beschreven. Paragraaf 4 gaat kort in op de door de aanvragers aangeboden toezeggingen, 

waarna in paragraaf 5 de toezeggingen worden beoordeeld in het licht van de discretionaire 

bevoegdheid van de Raad en de wettelijke voorwaarden voor het nemen van een 

toezeggingsbesluit. Paragraaf 6 beschrijft de bij de totstandkoming van dit besluit gevolgde 

voorbereidingsprocedure. In paragraaf 7 worden de reacties van derden besproken die 

tijdens die procedure zijn ontvangen. Deze reacties gaven geen aanleiding om inhoudelijke 

wijzigingen aan te brengen in het ontwerpbesluit. Wel hebben de reacties geresulteerd in de 

verduidelijking van (de toelichting bij) het toezeggingsbesluit op een drietal punten.  

 

1 Wettelijk kader 

 

2. De mogelijkheid van een toezeggingsbesluit is geregeld in hoofdstuk 5A Mw. Op basis van 

artikel 49a, eerste lid, Mw kan een onderneming of ondernemersvereniging vóór het 

opmaken van een rapport of, indien een rapport is vastgesteld, tot het moment waarop een 

beslissing als bedoeld in artikel 62 Mw is genomen, bij de Raad een aanvraag doen tot het 

nemen van een besluit waarmee de Raad een in die aanvraag opgenomen toezegging voor 

de onderneming of ondernemersvereniging bindend verklaart. De bindendverklaring strekt 

ertoe te voorkomen dat gehandeld wordt in strijd met artikel 6, eerste lid, of 24, eerste lid, 

Mw of dat het handelen in strijd met artikel 6, eerste lid, of 24, eerste lid, Mw wordt 

gestaakt.  

 

3. Op grond van artikel 49a, tweede lid, Mw kan de Raad een toezegging bindend verklaren, 

indien naar het oordeel van de Raad: 

a. verzekerd is dat de onderneming of ondernemersvereniging als gevolg van het 

besluit zal handelen in overeenstemming met artikel 6, eerste lid, of 24, eerste lid, 

Mw; 

b. de onderneming of ondernemersvereniging aannemelijk maakt dat zij het besluit 

op controleerbare wijze zal naleven; en 

c. in een concreet geval het nemen van het besluit uit het oogpunt van handhaving 

van de wet doelmatiger is dan het opleggen van een boete of een last onder 

dwangsom. 
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4. Bij een besluit tot bindendverklaring besluit de Raad ingevolge artikel 49a, derde lid, Mw 

tevens af te zien van onderzoek, van een rapport, of van een boete of last onder dwangsom. 

Het besluit bevat geen oordeel over de verenigbaarheid van het gedrag met de 

mededingingsvoorschriften.  

 

5. Nadat de Raad een besluit tot bindendverklaring heeft genomen, dient de onderneming of 

ondernemersvereniging zich overeenkomstig het besluit te gedragen (artikel 49a, vierde lid, 

Mw). Het besluit wordt voor een bepaalde periode gegeven en kan door de Raad worden 

verlengd (artikel 49a, vijfde lid, Mw). 

  

6. Op de voorbereiding van het toezeggingsbesluit is op grond van artikel 49b Mw de 

openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. Teneinde 

belanghebbenden de gelegenheid te bieden hun zienswijze naar voren te brengen, wordt het 

ontwerpbesluit met bijbehorende stukken voor hen ter inzage gelegd.  

 

 

2 Procedure 

 

7. De NMa is begin 2011 een onderzoek gestart naar gedrag van kunsthandelaren bij aankoop 

van schilderijen op veilingen. Het onderzoek had tot doel vast te stellen of er sprake is van 

een overtreding van artikel 6 van de Mw en/of artikel 101 VWEU door ondernemingen die 

actief zijn op gebied van handel in 17de, 18de, 19de en 20ste -eeuwse Nederlandse 

schilderkunstobjecten via veilingen. In het bijzonder richtte het onderzoek zich op het 

afstemmen van biedgedrag ten aanzien van veilingen.  

 

8. Op 12 juni 2012 heeft een vertegenwoordiger van een kunsthandelaar bij de NMa 

geïnformeerd naar de mogelijkheden van een toezeggingsaanvraag. Op 10 juli 2012 heeft 

vervolgens een bespreking plaatsgevonden tussen de NMa en enkele vertegenwoordigers 

van enkele kunsthandelaren. De NMa heeft tijdens deze bespreking aangegeven 

mededingingsrisico’s te zien bij gedragingen van bepaalde kunsthandelaren bij aankopen 

op kunstveilingen. Tijdens dit overleg hebben de vertegenwoordigers namens de aanvragers 

de intentie uitgesproken tot het doen van een toezeggingaanvraag. 

 

9. Op 30 november 2012 hebben de aanvragers een aanvraag ingediend tot het bindend 

verklaren van de daarin opgenomen toezeggingen. Het ontwerpbesluit op deze aanvraag is 

gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) vanaf 11 december 

2012 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Er zijn gedurende deze periode geen 
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zienswijzen ingediend. Wel heeft de NMa enkele reacties van derden ontvangen. Deze 

reacties gaven geen aanleiding om het toezeggingsbesluit inhoudelijk te wijzigen zoals deze 

op 12 december 2012 terinzage is gelegd. Wel hebben deze reacties geleid tot de 

verduidelijking van (de toelichting bij) het besluit op een twee punten te weten;  

• een nadere explicitatie van het onderwerp van de toezegging: namelijk veilingen van 

schilderijen. In het conceptbesluit werd naast de term schilderijen ook de term 

kunstobjecten gebruikt, in het definitieve besluit wordt alleen de term schilderijen 

gebruikt. Onder veilingen worden alle soorten veilingen begrepen, dus ook 

internetveilingen. 

• een uitleg bij het begrip “in staat zijn om een object zelfstandig aan te kopen op een 

veiling niet in staat zijn om zelf een schilderij aan te kopen” uit randnummer 15. 

Randnummer 15 is aangevuld met een voetnoot. 

 

 

 

3 3. Achtergronden en mededingingsrisico’s 

 

10. In het navolgende wordt in paragraaf 3.1. eerst ingegaan op relevante achtergrondinformatie 

met betrekking tot de werking van kunstveilingen en op de potentiële mededingingsrisico’s. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 ingegaan op de mededingingsrisico’s bij de gedragingen 

van de aanvragers bij het aankopen van schilderijen op veilingen die uit het onderzoek van 

de NMa zijn gebleken. 

 

3.1 Achtergrond werking kunstveilingen en potentiële mededingingsrisico’s 

 

11. Een veiling van schilderijen verloopt bij opbod. Het doel van een verkoop via een veiling 

voor de verkoper is het realiseren van een maximale opbrengst. De doelstelling voor een 

potentiële koper op een veiling is het kopen van het object tegen een zo laag mogelijke prijs, 

tot maximaal het bedrag dat hij ervoor over heeft (hierna: reserveringsprijs). De 

reserveringsprijs verschilt per potentiële koper en is in beginsel niet bekend bij andere 

potentiële bieders.  

 

12. De potentiële kopers op een veiling laten zich vooraf registreren bij de veilinghouder1 en 

staan in onderlinge concurrentie met elkaar om een object te verkrijgen. In een normaal 

werkende veiling zal het object worden verworven door die potentiële koper met de hoogste 

                                                        
1 Om op een veiling te kunnen bieden moet de potentiële bieder in bezit zijn van een biednummer. Dit biednummer verkrijgt 
de potentiële koper door zich vooraf bij de veilinghouder te registeren voor de desbetreffende veiling. 
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reserveringsprijs, waarmee de opbrengst voor de verkoper wordt gemaximaliseerd. De 

verkoopprijs op een normaal werkende veiling zal net iets hoger zijn dan de één na hoogste 

reserveringsprijs. 

 

13. In het algemeen geldt dat een groter aantal potentiële kopers op een veiling leidt tot een 

hogere verwachte veilingopbrengst, doordat er dan een grotere kans is op bieders met een 

relatief hoge reserveringsprijs2 en doordat een bieder met sterkere (verwachtte) concurrentie 

hoger zal bieden. 

  

14. Afspraken tussen handelaren op de veiling kunnen het aantal potentiële kopers vergroten of 

verkleinen. Of het aantal potentiële kopers wordt vergroot of verkleind is afhankelijk van de 

mogelijkheid voor een individuele handelaar om een object zelfstandig te kopen. Dit laatste 

is weer afhankelijk van de (externe) financieringsmogelijkheid, de verhandelbaarheid van 

een object en het aandeel van een object in de portefeuille van de handelaar 

(risicospreiding). 

 

15. Indien kunsthandelaren die in staat zijn om een object zelfstandig aan te kopen op een 

veiling3 afspreken gezamenlijk te gaan bieden op dat object, wordt het aantal potentiële 

kopers op de veiling kleiner. Hierdoor kan de veilingopbrengst lager uitvallen dan zonder 

deze samenwerking het geval zou zijn geweest4. Onder deze omstandigheden is een 

afspraak om gezamenlijk te bieden niet bevorderlijk voor de mededinging. Voor een goede 

werking van de veiling is het juist van belang dat potentiële bieders zelfstandig hun 

biedgedrag op een veiling bepalen en concurreren om het winnende bod op de veiling.  

 

16. Als, daarentegen, kunsthandelaren die niet individueel in staat zijn een object zelfstandig 

aan te kopen, afspreken gezamenlijk op een object te bieden, ontstaat er een nieuwe 

potentiële koper op de veiling. Door deze samenwerking kunnen kunsthandelaren in 

voorkomende gevallen schilderijen aankopen die buiten hun individuele bereik zouden 

vallen. Onder deze omstandigheden bevorderen afspraken om gezamenlijk te bieden de 

mededinging. 

 

                                                        
2 De kans op bieders met een relatief lage reserveringsprijs neemt uiteraard ook toe, maar dat is niet van belang voor de 
veilinguitkomst, aangezien het object wordt verworven door de bieder met de hoogste reserveringsprijs. 
3 Onder het wel of niet “in staat zijn om een object aan te kopen op de veiling” wordt de bedrijfseconomische afweging 
begrepen die de handelaar individueel maakt om een object wel of niet aan te kopen. 
4 Of de uiteindelijke prijs lager wordt dan in de situatie dat de kunsthandelaren individueel bieden, hangt af van de 
reserveringsprijzen van de samenwerkende handelaren en die van de overige bieders op de veiling. Als de samenwerkende 
handelaren de twee hoogste reserveringsprijzen hebben zullen zij een gezamenlijk bod doen dat net ligt boven de lagere 
reserveringsprijs van de bieder buiten het samenwerkingsverband. Als de handelaren niet zouden hebben samengewerkt, 
maar individueel hadden geboden zou de prijs hoger zijn uitgevallen, namelijk net iets hoger dan de een na hoogste 
reserveringsprijs van de bieders binnen het samenwerkingsverband. Bij deze verdeling van reserveringsprijzen leidt 
samenwerking tot een lagere verkoopprijs en dus een lagere opbrengst voor de verkoper. 
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17. Of in een voorkomend geval de mededinging beperkt wordt is afhankelijk van specifieke 

omstandigheden van de veiling, het object en de samenwerkende handelaren.  

 

18. Indien de samenwerking een (relatief) grote groep handelaren betreft, is het waarschijnlijker 

dat deze de mededinging zal beperken. Zo heeft, bijvoorbeeld, een samenwerking tussen 

drie handelaren andere potentiële gevolgen op een lokale veiling met tien potentiële kopers, 

dan op een nationale veiling met honderd potentiële kopers.  

 

19. Het is aannemelijk dat een samenwerking de mededinging niet zal beperken als het doel 

van de samenwerking op de veiling werkelijk het gezamenlijk verwerven van het object is, 

deze samenwerking nodig is voor het bereiken van dit doel en het aantal handelaren dat 

betrokken wordt bij de samenwerkingsafspraak niet groter is dan noodzakelijk voor het 

verwezenlijken van het doel. 

 



Openbare versie 

 

9                                             Openbare versie 

3.2 Geconstateerde mededingingsrisico’s kunstveilingen 

 

20. Uit het onderzoek van de NMa is gebleken dat alle aanvragers actief zijn op kunstveilingen 

door het aankopen van schilderijen op kunstveilingen. De aanvragers doen dit zelfstandig 

en/of gaan daarbij (in voorkomende gevallen) samenwerking met anderen aan. 

 

21. Op basis van informatie van de aanvragers en eigen onderzoek door de NMa is gebleken, 

dat het geregeld voorkwam dat aanvragers tijdens een veiling mede namens één of 

meerdere andere aanvragers op schilderijen bieden. Het kwam vervolgens voor dat kort na 

een veiling de verkrijger van het object zijn medebieders een vergoeding betaalt. Hieruit kan 

opgemaakt worden dat deze verkrijger individueel ook in staat moet zijn geweest om 

zelfstandig te bieden op de veiling en zo het object direct op de veiling zelfstandig had 

kunnen verkrijgen.  

 

22. Uit het onderzoek van de NMa is verder gebleken dat aanvragers verschillende keren kort na 

een veiling een object dat door één van de aanvragers is gekocht op de veiling, onderling 

doorverkochten. Ook hieruit kan opgemaakt worden dat de uiteindelijke verkrijger 

individueel ook in staat moet zijn geweest om op de desbetreffende veiling zelfstandig te 

bieden en zo het object direct op de veiling had kunnen verkrijgen.  

 

23. Het in randnummers 21 en 22 genoemde gedrag kan in bepaalde omstandigheden de 

mededinging beperken (zie ook randnummer 15). 

 

 

4 De voorgelegde toezeggingen 
 

24. De aanvragers zijn zich ervan bewust geworden dat hun gedrag bij aankopen van 

schilderijen op kunstveilingen mededingingsrisico’s veroorzaakt. De aanvragers willen deze 

mededingingsrisico’s in de toekomst voorkomen.  

 

25. Met de voorgelegde toezeggingen beogen de aanvragers de mededingingsrisico’s weg te 

nemen door het mogelijk mededingingsbeperkende gedrag, zoals omschreven in 

randnummers 21 en 22, blijvend en controleerbaar te beëindigen. 
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5 De beoordeling van de toezeggingen 
 

26. De Raad stelt voorop dat hij een ruime discretionaire bevoegdheid heeft waar het gaat om 

zijn bereidheid al dan niet in te stemmen met het toezeggingstraject. Het enkele feit dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 49a, tweede lid, Mw, geeft geen aanspraak op 

een positieve beslissing van de Raad.  

 

27. In de boven geschetste achtergronden en ontwikkelingen in deze zaak liggen belangrijke 

aanleidingen voor de Raad om in dit specifieke geval positief te reageren op een aanvraag 

om een toezeggingsbesluit. 

 

28. De Raad kan een toezeggingsbesluit nemen indien naar het oordeel van de Raad is 

verzekerd dat de aanvragers als gevolg van het besluit in overeenstemming met artikel 6, 

eerste lid, Mw zullen handelen (artikel 49a, tweede lid, Mw). In dit geval betekent dit dat 

aannemelijk dient te zijn dat de aanvragers zich als gevolg van het toezeggingsbesluit zullen 

onthouden van het in randnummers 21 en 22 beschreven gedrag dat stuit op de door de 

NMa gesignaleerde mededingingsrisico’s.  

 

29. Dit betekent dat de aanvragers als gevolg van de toezegging zich onthouden van 

afstemming van individueel biedgedrag. Daarnaast wordt toegezegd niet meer onderling 

schilderijen te verhandelen na een veiling indien de aanvragers zelf als bieder of als 

onderdeel van een biedcombinatie geregistreerd waren voor het desbetreffende schilderij.5 

Hiermee wordt ook bedoeld dat indien aanvragers een schilderij gezamenlijk verwerven, 

deze aandelen niet onderling worden verhandeld6. Met de voorgestelde werkwijze wordt een 

prikkel gegeven om tijdens de veiling zelfstandig en in onderlinge concurrentie te bieden 

indien een aanvrager de wens heeft om een object zelfstandig te verkrijgen. Het is door de 

toezegging immers niet meer mogelijk om het schilderij achteraf alsnog onderling te 

verhandelen.  

 

30. Gezamenlijk aankopen op een veiling blijft met deze toezegging mogelijk, maar door de 

toezegging worden bij gezamenlijke aankopen mededingingrisico’s beperkt. Zoals toegelicht 

in randnummer 16 kan samenwerking tussen handelaren het aantal bieders op de veiling 

vergroten en daardoor bevorderlijk zijn voor de marktwerking. De toezegging bevordert dat 

alleen samenwerking wordt aangegaan indien dit noodzakelijk is, door de verplichting vooraf 

gezamenlijk aankopen kenbaar te maken en door het ontbreken van de mogelijkheid om 

                                                        
5 Indien een veilinghouder alleen bieders registreert voor de gehele veiling (en niet per afzonderlijk schilderij), zal dat - in het 
kader van deze toezegging - geïnterpreteerd worden als ware de handelaar ingeschreven voor alle afzonderlijke schilderijen 
op die veiling. 
6 Indien bijvoorbeeld twee aanvragers gezamenlijk een schilderij verwerven tijdens een veiling, is het met deze toezegging 
niet mogelijk dat een aanvrager de andere aanvrager, binnen 6 maanden, na de veiling ‘uitkoopt’. 
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kort na de veiling (althans tot 6 maanden na de veiling7) eigendom over te dragen aan één 

of meer van de gezamenlijke eigenaars of aan een op de veiling aanwezige bieder dan wel 

de bestaande eigendomsverdeling onderling te herschikken.  

 

31. Gezien het genoemde in randnummer 29 en 30 acht de Raad het voldoende aannemelijk 

dat de aanvragers als gevolg van het besluit in overeenstemming met artikel 6, eerste lid, 

Mw zullen handelen (artikel 49a, tweede lid, Mw). 

 

32. De Raad kan een besluit als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, Mw nemen indien naar het 

oordeel van de Raad de toezegging uit het oogpunt van handhaving van de wet doelmatiger 

is dan het opleggen van een boete of een last onder dwangsom. De Raad acht het nemen 

van een toezeggingsbesluit in dit geval doelmatiger dan het opleggen van een boete of een 

last onder dwangsom, ervan uitgaande dat de aanvragers op korte termijn hun gedrag bij 

aankopen op veilingen veranderen, waarmee mededingingsrisico’s snel worden 

weggenomen.  

 

33. De laatste voorwaarde die in artikel 49a, tweede lid, Mw gesteld wordt, is dat de gedane 

toezeggingen op een door de NMa controleerbare wijze door de aanvragers dienen te 

worden nageleefd. Aanvragers zeggen toe betreffende veilinghouders vooraf te informeren 

over hun voorgenomen gezamenlijke biedingen.8 Ook zeggen aanvragers toe 

(voorgenomen) samenwerking vast te leggen in de eigen administratie. Door de genoemde 

toezeggingen, in combinatie met bestaande verplichtingen en registraties9, wordt gedrag 

van aanvragers rond het doen van aankopen op veilingen transparant(er). Daarmee is het 

naar het oordeel van de Raad aannemelijk dat de aanvragers het besluit op controleerbare 

wijze zullen naleven. 

 

34. Gelet op bovenstaande overwegingen concludeert de Raad dat er voldoende aanleiding is 

toewijzend op de aanvraag te beslissen. 

 

 

6 De gevolgde voorbereidingsprocedure 

 

                                                        
7 De termijn van 6 maanden is voldoende lang om kortstondige samenwerking gericht op uitschakelen van de mededinging 
tijdens de veiling te voorkomen en daarnaast kort genoeg om niet onnodig de verhandelbaarheid te beperken. 
8 Uit de consultatie van de NMa van enkele veilinghouders blijkt het voor veilinghouders praktisch uitvoerbaar aangemelde 
combinaties van handelaren vast te leggen in hun biedersadministratie. Zie ook de gespreksverslagen van Veilinghuis 
Christie’s 7533/5, Veilinghuis AAG 7533/6, Veilinghuis Korst van der Hoeff Veilingen en Taxaties 7533/7, Venduehuis der 
Notarissen 7533/8, Vendu Notarishuis Rotterdam 7533/9, Van Stockum’s Veilingen 7533/10 en Veilinghuis Derksen 7533/11. 
9 Voor kunsthandelaren bestaat er op basis van artikel 437 Wetboek van Strafrecht (en bijbehorend Besluit van 6 januari 
1992) een registratieplicht voor aan- en verkoop van schilderijen. 
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35. Alvorens op de aanvraag te beslissen heeft de Raad overeenkomstig afdeling 3.4 Awb vanaf 

11 december 2012 tot en met 5 februari 2013 een toewijzend ontwerpbesluit met de 

bijbehorende stukken ter inzage gelegd. De terinzagelegging is voorafgaand aangekondigd 

in de Staatscourant. Daarbij is gewezen op de mogelijkheid van belanghebbenden om 

uiterlijk op 5 februari 2013 hun zienswijze schriftelijk naar voren te brengen. Voorts is aan 

belanghebbenden gelegenheid geboden om desgewenst mondeling een zienswijze in te 

brengen. Een week na afloop van de termijn heeft de Raad vastgesteld dat door 

belanghebbenden niet van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt. Wel heeft de NMa 

reacties van derden ontvangen welke hebben geleid tot de verduidelijking van de toezegging 

op een drietal punten zoals genoemd onder randnummer 9.  

7 Eindbeoordeling door de Raad 

 

36. Op grond van het voorgaande besluit de Raad toewijzend en overeenkomstig het ter inzage 

gelegde ontwerp op de aanvraag van de betrokken ondernemingen. Dit besluit brengt 

ingevolge artikel 49a, vijfde lid, Mw mee dat de Raad geen boete of last onder dwangsom 

oplegt voor het in dit besluit omschreven gedrag van de aanvragers en geen nieuw 

mededingingsrechtelijk onderzoek start naar dit gedrag. 

 

37. De Raad verklaart de toezegging voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van 

het toezeggingsbesluit bindend. Hierbij zij opgemerkt dat de Raad ingevolge artikel 49a, 

vijfde lid, Mw kan besluiten om het toezeggingsbesluit voor een bepaalde periode te 

verlengen. 

  

38. Het besluit en bijbehorende stukken zullen, overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, 

onderdeel a, Awb, vanaf woensdag 27 februari 2013 ter inzage worden gelegd. Tegen dit 

besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, een gemotiveerd 

beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 

3007 BM Rotterdam. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken; de 

termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 

3:44, eerste lid, onderdeel a, Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd. 

 

 

 


