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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 
bezwaren gericht tegen het besluit van 9 september 2010, met kenmerk 6944/37. 

1 Verloop van de procedure 

1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘de Raad’) heeft in zijn 
besluit van 9 september 2010 vastgesteld dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (‘LHV’) 
artikel 70b, eerste lid, Mededingingswet (‘Mw’) heeft overtreden, wegens het verbreken van 
een verzegeling in de zin van artikel 54, eerste lid, Mw. 

2. De NMa heeft in dit (sanctie)besluit, in de zin van artikel 5:52 Algemene wet bestuursrecht 
(‘Awb’), aan de LHV een boete opgelegd van EUR 51.000. 

3. De LHV heeft op 19 oktober 2010 bezwaar gemaakt tegen genoemd besluit (‘het bestreden 
besluit’) en heeft op 9 november 2010 de gronden van bezwaar ingediend.1

4. Op de daartoe georganiseerde zitting van 13 januari 2011 heeft de LHV gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om, op grond van artikel 7:2 Awb, te worden gehoord omtrent het bezwaar. 
Van deze hoorzitting is een verslag opgemaakt dat op 9 februari 2011 aan de LHV is 
toegezonden.

5. Op 18 februari 2011 heeft de NMa het bezwaarschrift doorgezonden aan de 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededinging ('Adviescommissie'). Op 19 april 2011 zijn 
de LHV alsmede vertegenwoordigers van de Raad gehoord, in de zin van artikel 7:2 Awb, 
door de Adviescommissie. Van dit horen is een verslag opgemaakt dat op 22 juni 2011 aan 
partijen is rondgestuurd.2

                                                          
1 Dossierstuk 42, met prismanummer 6944/49. 
2 Zie 6944/80. 
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6. Op 26 mei 2011 heeft de LHV nog een nader stuk in gediend, betreffende een afschrift van 
het persbericht van de Europese Commissie inzake de beboeting van Suez Environnement
voor een zegelverbreking.3 Uit het persbericht blijkt dat de Europese Commissie in die zaak 
een boeteverlaging heeft toegepast vanwege verdergaande medewerking door Suez 
Environnement. De LHV leidt daaruit af dat de Raad ook in deze zaak een boeteverlaging 
zou moeten toekennen wegens verdergaande medewerking. 

2 Het Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet 

7. Op 23 juni 2011 heeft de Adviescommissie haar advies (hierna: het Advies) uitgebracht aan 
de Raad. Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

8. De Adviescommissie adviseert de Raad:
a. in het besluit op bezwaar te verhelderen op grond van welke overwegingen de Raad 

in de onderhavige zaak een ernstfactor van 2 aangewezen acht; 
b. de overige bezwaren te verwerpen. 

9. De Raad beslist conform het Advies. Ter motivering van dit besluit:
i. verwijst de Raad ex artikel 3:49 Awb naar het Advies;  
ii. verwijst de Raad naar hoofdstuk 3 van dit besluit dat voorziet in een nadere 

motivering ten aanzien van de in het bestreden besluit gehanteerde ernstfactor
van 2.

                                                          
3 Zie 6944/78. 
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3 Nadere motivering met betrekking tot de ernst van de overtreding 

10. De Raad stelt vast dat op deze zaak de Boetebeleidsregels 2009 van toepassing zijn.4 Met 
toepassing van de Boetebeleidsregels 2009 kan de Raad een ernstfactor van maximaal 5 
hanteren. De Raad heeft in het bestreden besluit geoordeeld dat voor de zegelverbreking in 
deze zaak een ernstfactor van 2 passend is, welke onder het midden ligt van de bandbreedte 
van 0 tot 5 die de Boetebeleidsregels 2009 mogelijk maken. In het navolgende zet de Raad 
nader uit een op grond van welke overwegingen hij tot deze ernstfactor gekomen is. 

11. Gelet op artikel 10, tweede lid, Boetebeleidsregels 2009 bepaalt de Raad de ernst van de 
overtreding naar aanleiding van de mate waarin de overtreding de belangen schaadt die de 
overtreden bepaling beoogt te beschermen. Met artikel 70b, eerste lid, Mw wordt beoogd te 
voorkomen dat het onderzoek naar mededingingsbeperkende afspraken wordt belemmerd. 

12. Het staat niet ter discussie dat het zegel is verbroken en dat geruime tijd is verstreken 
tussen het moment van verbreking en het moment dat de verbreking is geconstateerd, 
waardoor het risico van belemmering van het onderzoek is veroorzaakt en daarna heeft 
voortgeduurd. De Raad merkt dit aan als een ernstig feit dat de LHV moet worden 
aangerekend. De Raad stelt in dat verband vast dat er geen aanwijzingen zijn dat het 
onderzoek daadwerkelijk is belemmerd. Anderzijds kan evenmin worden vastgesteld dat het 
onderzoek niet is belemmerd. Nu de Raad, mede in dit licht, niet is gebleken van feiten die 
duiden op een zeer ernstige overtreding noch van feiten die duiden op een minder ernstige 
overtreding, is hij van oordeel dat sprake is van een ernstige overtreding. Overigens ligt het 
in de aard van de overtreding – het verbreken van het zegel – besloten dat het doorgaans 
niet mogelijk is om vast te stellen in welke concrete mate het onderzoek (daadwerkelijk) is 
belemmerd.

13. Met het oog op de Boetebeleidsregels 2009 is voor ernstige overtredingen een ernstfactor 
geïndiceerd rond het gemiddelde van de bandbreedte van 0 tot 5 die de Boetebeleidsregels 
2009 mogelijk maken. Dit geeft de Raad de ruimte om de ernstfactor naar boven bij te 
stellen in gevallen dat er wel een concrete aanwijzing bestaat dat het onderzoek 
(daadwerkelijk) is belemmerd. Tevens kan de Raad de ernstfactor naar beneden vaststellen 
indien een betrokken onderneming daartoe relevante argumenten aandraagt of de Raad van 
omstandigheden op de hoogte raakt die een verlaagde ernstfactor rechtvaardigen. Van 
dergelijke omstandigheden is in deze zaak niet gebleken. 

                                                          
4 Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009, 
Staatscourant 2009, nr. 14079. De ratio van de Boetebeleidsregels 2009 is om mogelijk te maken dat overtredingen 
zwaarder worden beboet. 
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14. De Raad heeft een ernstfactor van 2 gehanteerd, welke factor onder het gemiddelde van de 
genoemde bandbreedte ligt. Gelet op hetgeen in de voorgaande randnummers is overwogen 
met betrekking tot de ernst van de overtreding, is deze ernstfactor naar het oordeel van de 
Raad passend.5

15. De Raad benadrukt dat de zaak Zegelverbreking Sara Lee6 geen dwingend precedent vormt in 
deze zaak. Op die zaak, waarin de Raad een ernstfactor van 1 gehanteerd heeft, is het vorige 
boetebeleid van toepassing (de Boetecode 2007). In algemene zin kan de Raad de hoogte 
van boetes voor nieuwe zaken, binnen het geldende boetemaximum, over tijd naar boven 
bijstellen.7 De Raad heeft in dat verband de invoering van de Boetebeleidsregels 2009 als 
(duidelijk herkenbaar) aanknopingspunt gehanteerd. In de Boetecode 2007 was een 
maximale ernstfactor van 3 mogelijk, zodat in dat boetebeleid een andere – meer beperkte – 
bandbreedte gold ten opzichte van de op deze zaak van toepassing zijnde 
Boetebeleidsregels 2009. 

16. De Raad oordeelt voorts dat – met name – gelet op de generaal preventieve werking die van 
beboeting uit moet gaan, een ernstfactor van 2 in aanmerking komt binnen de bandbreedte 
die de Boetebeleidsregels 2009 mogelijk maakt. De Raad wijst in dat verband op de zaken 
E.ON en Suez Environnement, waarbij door de Europese Commissie substantiële boetes van 
EUR 38 resp. 8 miljoen werden opgelegd voor verbreking van een zegel, ook zonder dat 
concreet inzicht bestond in de omstandigheid of het onderzoek daadwerkelijk was 
belemmerd.8

17. In dat verband is nog van belang dat de LHV niet heeft aangevoerd dat zij een boete van 
EUR 51.000 niet zou kunnen dragen en dat de Raad evenmin (ambtshalve) omstandigheden 
bekend zijn dat de boete niet evenredig zou zijn. De Raad handhaaft derhalve de ernstfactor 
van 2 met de in het voorstaande uiteengezette nadere motivering.  

                                                          
5 De Raad heeft in het bestreden besluit dan ook niet een zwaardere ernstfactor toegepast ‘dan normaal’. 
6 NMa besluit van 10 oktober 2008, zaak 6432 (Zegelverbreking Sara Lee).
7 Vgl. HvJ 8 februari 2007, zaak C-3/06 P (Danone), overwegingen 27-28 en Gerecht 9 september 2010, zaak T-155/06 
(Tomra), overwegingen 310-314. 
8 Europese Commissie 30 januari 2008, zaak COMP/39.326 (E.ON) zoals bevestigd in Gerecht 15 december 2010, zaak T-
141/08 (E.ON) en Europese Commissie 24 mei 2011, zaak COMP/39.796 (Suez Environnement).
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4 Nader ingediende stukken met betrekking tot de vermeende verdergaande 
medewerking door de LHV 

18. De LHV heeft op 26 mei 2011, na de hoorzitting van 19 april 2011, een nader stuk ingediend 
waaruit zou blijken dat het mogelijk is om een boeteverlaging toe te kennen wegens 
verdergaande medewerking.9 Uit het stuk blijkt dat de Europese Commissie, in de reeds 
genoemde zaak Suez Environnement, zo een boeteverlaging aanwezig heeft geacht. 

19. De Raad volgt de LHV niet in haar (impliciete) beroep op het gelijkheidsbeginsel. De Raad 
stelt vast dat geen sprake is van gelijke gevallen. Naar het oordeel van de Raad wordt door 
de LHV dan ook geen nieuw of ander licht geworpen op het bestreden besluit. De Raad 
neemt ten aanzien van de LHV, conform het Advies, geen boeteverlagende omstandigheid 
wegens (vermeende) verdergaande medewerking in aanmerking. 

5 Proceskosten

20. De LHV heeft in het bezwaarschrift verzocht om vergoeding van de kosten van bezwaar.

21. De Raad ziet op grond van het voorgaande, en mede gelet op het bepaalde in artikel 7:15, 
tweede lid, Awb, geen aanleiding om aan de LHV een vergoeding van de kosten van 
bezwaar toe te kennen.

                                                          
9 Zie randnummer 7 van dit besluit. 
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Besluit

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

I. verklaart het bezwaar van de LHV ongegrond en handhaaft het besluit van 9 
september 2010, met kenmerk 6944/37. 

Datum: 18 augustus 2011 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
namens deze, 

w.g.
Chris Fonteijn 
Voorzitter Raad van Bestuur 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 


