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5

Voorwoord

Met de golf van privatiseringen en verzelfstandigingen van (semi‑)

overheidsbedrijven in de jaren negentig van de vorige eeuw 

groeide in Nederland de behoefte aan regelgeving ter bevordering 

van  eerlijke concurrentie. Dat er tegelijkertijd veel ontbrak aan 

een  efficiënte werking van markten in veel andere economische 

sectoren, vormde eveneens een belangrijke impuls voor de 

ontwikkeling naar een regulatory capitalism (Braithwaite, 2008). 

Mede onder invloed van Europese regelgeving kwam er in 1998 een 

nieuwe Mededingingswet. Deze omvat een verbod op de vorming 

van kartels en misbruik van economische machtspositie, verbiedt 

staatssteun en regelt het toezicht op concentratie (fusietoezicht). 

De laatste jaren zien we bovendien een sterk door Brussel 

geïnitieerde toename van regelgeving die beoogt de positie van de 

consument in het consumentenrecht te versterken.

Het aanvankelijke optimisme over de bereidheid van ondernemin‑

gen tot spontane naleving heeft in de loop der jaren plaatsgemaakt 

voor het inzicht dat dergelijk spontaan gedrag wordt bevorderd als 

er sprake is van controle op naleving (zie bijvoorbeeld Kalbfleisch, 

2008). In Nederland heeft de bouwfraudeaffaire van enkele jaren 

geleden de illusies hieromtrent grondig verstoord. In het recente 

themanummer ‘Toezicht en compliance’ van het Tijdschrift voor 

Criminologie laat Van de Bunt zien dat de concurrentiebepalingen 

uit de Mededingingswet totaal niet aansloten bij de belevingswereld 

van de betrokken bouwondernemers. Zij hielden er, uitgaande van 

hun belangen en verantwoordelijkheden, zo hun eigen normen op 

na over ‘eerlijke concurrentie’.

Gezien deze ontwikkelingen is het niet verbazingwekkend dat er 

aanmerkelijk meer toezichthoudende instanties zijn dan tien jaar 

geleden en dat het toezicht actiever en intensiever wordt uitgevoerd. 

De instanties zijn in die jaren flink gegroeid qua personeelsomvang 

en budget, een groei die pas recent tot stilstand lijkt te zijn gekomen 

(zie Willemsen, Leeuw e.a., 2008). 

Toezicht is een (machts)factor van betekenis geworden in de samen‑

leving. Gelet op het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden en 

sanctiemaatregelen waarover toezichthouders kunnen beschikken, 

is de behoefte aan toezicht op toezicht actueel geworden en eventu‑

ele wettelijke aansprakelijkheid. Het is een van de onderwerpen die 
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in dit themanummer over ‘Toezicht op markt en mededinging’ aan 

de orde komt, in het artikel van Faure. De moderne ‘marktmeesters’ 

staan in dit nummer centraal, wat onder meer tot uitdrukking komt 

in drie artikelen, geschreven door medewerkers van respectievelijk 

de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) en de Consumentenautoriteit. Zij geven inzicht in 

de wijze waarop de toezichthouder de relevante wetgeving toepast 

en voor welke strategische keuzen deze staat. Deze inkijkjes in de 

praktijk van toezicht worden afgezet tegen actuele theoretische 

inzichten.

In het openingsartikel gaat Van Erp in op de belangrijkste kenmer‑

ken van het moderne bedrijfsleven en de consequenties daarvan 

voor het werk van toezichthouders. Ondernemingen van de 21e 

eeuw kunnen worden gekenschetst als dynamische wereldwijde 

netwerken, in tegenstelling tot de vanuit één centrum opererende 

corporatie van de twintigste eeuw. Toezicht door publieke autori‑

teiten speelt zich af in grensoverschrijdende horizontale constel‑

laties, in een samenspel tussen verschillende publieke, private en 

hybride organisaties. Hoe kan in een dergelijke context effectief 

toezicht worden uit geoefend? Hoe kunnen toezichthouders 

gebruikmaken van bestaande mechanismen van zelfregulering in 

de markt? En hoe kunnen zij het publiek aansprekende resultaten 

laten zien? In een poging antwoord te geven op deze vragen wordt 

het meest recente werk besproken van twee invloedrijke auteurs, 

de Australische criminoloog John Braithwaite en de Harvard‑

bestuurskundige  Malcolm Sparrow. Een belangrijke aanbeveling 

voor toezicht houders is om te netwerken en allianties te vormen met 

andere invloedrijke actoren. Toezicht in de 21e eeuw kan beter wor‑

den omschreven als een horizontale dan als een verticale activiteit. 

Ten tweede moeten toezichthouders hun doelstellingen zo concreet 

mogelijk formuleren en afzien van grote, doorgaans vage ambities. 

Dit zal hun effectiviteit en geloofwaardigheid ten goede komen.

Amador Sanchez, Dijkman, Lamboo en Smits laten vervolgens 

in hun bijdrage zien hoe toezicht op mededinging zich in Neder‑

land heeft ontwikkeld en welke rol de NMa daarbij de afgelopen 

tien jaar heeft gespeeld. In de jaren negentig van de vorige eeuw 

groeide het inzicht dat Nederland zijn positie als kartelparadijs 

zou moeten  verlaten en zeer gebaat zou zijn bij effectief functio‑

nerende markten. Er kwam een nieuwe mededingingswetgeving 

en een nieuwe autoriteit die op naleving daarvan moest toezien, 
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7Voorwoord

de NMa. De auteurs bespreken de belangrijkste veranderingen in 

en kenmerken van deze wetgeving tegen de achtergrond van het 

Europese mededingingsrecht en geven inzicht in de bevoegdheden 

van de NMa. Ook wordt ingegaan op relevante jurisprudentie, op het 

boetebeleid en de clementieregeling.

De AFM en de financiële markten waarop zij toezicht houdt, staan 

centraal in het artikel van Brosens, Bijkerk en Gevaert. De auteurs 

laten zien voor welke strategische keuzen de AFM staat bij het 

uitvoeren van haar taak en welke handhavingsstijlen de voorkeur 

verdienen in verschillende situaties: deze bewegen zich tussen 

laisser faire en consumentenbescherming, regel‑ en normgebaseerd 

toezicht, zelfregulering en toezicht door de AFM en preventie en 

repressie. Vervolgens wordt aan de hand van het voorbeeld krediet‑

verlening inzicht gegeven in het afwegingsproces. Na een  

periode waarin de AFM zich genoodzaakt zag streng op te treden 

tegen praktijken die in strijd waren met de doelstelling in de Wet 

financiële dienstverlening om consumenten te beschermen tegen 

overkreditering, kwam een intensieve dialoog met de branche‑

organisaties op gang. Dit heeft geleid tot een nieuwe gedragscode 

die de open norm van ‘verantwoorde kredietverstrekking’ nader 

invult met duidelijke criteria. Deze gedragscode wordt door de AFM 

als een minimumstandaard beschouwd.

Een betrekkelijk nieuwe toezichthouder in Nederland is de 

Consumentenautoriteit, die naast publieke en private toezicht‑

houders voor deelmarkten een taak heeft op het terrein van 

algemene consumentenbescherming. Vos en Ammerlaan geven 

in hun bijdrage een beeld van het veld waarin de Consumen‑

tenautoriteit opereert en de bevoegdheden die zij tot haar beschik‑

king heeft. Aan de hand van enkele concrete zaken waarin een 

boete of een dwangsom werd opgelegd of een waarschuwing 

werd uitgedeeeld, laten de auteurs zien op welke wijze deze 

bevoegdheden worden ingezet en welke strategische keuzes daar‑

aan ten grondslag liggen. 

De zojuist geschetste dilemma’s waarvoor toezichthouders staan, 

worden in het afsluitende artikel van Faure bezien in het licht van 

rechtseconomische inzichten en buitenlandse ervaringen. Aller‑

eerst gaat de auteur in op de vraag onder welke omstandigheden 

publiek toezicht onmisbaar is. Verschillende handhavingsstijlen 

en vormen van sanctionering worden besproken. Een nieuw type 

sanctie als naming and shaming dient volgens de auteur met grote 
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voorzichtigheid te worden ingezet vanwege de grote schade die deze 

kan berokkenen voor ondernemingen. Met het oog daarop worden 

tevens de voor‑ en nadelen van wettelijke aansprakelijkheid van 

toezichthouders besproken. De effecten van toezicht zijn nog altijd 

moeilijk te meten, de instrumenten daarvoor zijn nog in ontwikke‑

ling. Niettemin kan op grond van rechtseconomische inzichten en 

buitenlandse ervaringen worden geconcludeerd dat de effectiviteit 

van toezicht gebaat is bij een transparant handhavingsbeleid, 

risicodifferentiatie en goede voorlichting.

M.P.C. Scheepmaker
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Lessen voor toezicht in de 21e 
eeuw

Actuele inzichten van Braithwaite en Sparrow

J.G. van Erp*

In 1887 opende Albert Heijn zijn eerste kruidenierswinkel in Zaan‑

dam, en in 1891 stichtte Gerard Philips een gloeilampenfabriek in 

Eindhoven. Inmiddels is die ene kruidenierswinkel uitgegroeid tot 

de multinational Koninklijke Ahold, met belangen in supermarkten 

in Europa en de Verenigde Staten, een wereldwijde jaaromzet van 

ruim € 28 miljard en lange tijd een notering aan de Amerikaanse 

effectenbeurs. Ook het huidige Philips Electronics heeft meer 

dan honderdduizend medewerkers in zestig landen, en behaalde 

in 2007 een omzet van bijna € 27 miljard. Beide ondernemingen 

behoren tot de top tien van Nederlandse bedrijven. Maar deze 

ondernemingen zijn niet alleen een voorbeeld van de Nederlandse 

handelsgeest. Ze staan ook model voor de onderneming in de 21e 

eeuw. Want Ahold en Philips lijken in niets meer op ‘’s lands grootste 

kruidenier’ of de Eindhovense gloeilampenfabriek, die ze tot ver 

in de twintigste eeuw waren. Ze vertonen alle kenmerken van The 

twenty-first-century firm, zoals die door socioloog Paul DiMaggio 

(2001) wordt gekarakteriseerd. De onderneming van de twintigste 

eeuw was een gesloten geheel, dat vanuit een vaste locatie produc‑

ten produceerde en aanbood aan klanten. De onderneming van de 

21e eeuw daarentegen is uitermate flexibel in externe relaties. In 

plaats van een gesloten eenheid, is de hedendaagse onderneming 

beter te karakteriseren als een netwerk van duurzame allianties 

waarmee flexibel ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen. 

Productie is flexibel, waardoor bedrijven niet langer gebonden zijn 

aan een vast product, productieproces of arbeid. Het kapitaal van 

* Dr. Judith van Erp is onderzoeker op het gebied van toezicht en compliance bij de sectie 
criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel werkt zij aan een 
onderzoek naar openbaarmaking in het markttoezicht. Zij ontvangt een persoons
gebonden subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO).
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de hedendaagse onderneming zit niet in machines maar in kennis, 

en de benodigde technologie kan voor meerdere doeleinden worden 

ingezet om te switchen tussen producten waar op dat moment vraag 

naar is. De scheiding tussen onderneming en klant wordt minder 

scherp: waar ondernemingen vroeger eerst producten ontwierpen 

en vervolgens in de markt plaatsten, participeren klanten tegen‑

woordig in productontwikkeling en is de relatie tussen producent 

en afnemer veel meer fluïde. En tot slot is de relatie met aandeel‑

houders zeer vluchtig geworden en hebben de zegeltjesspaarders 

van het AH Vaste Klanten Fonds plaatsgemaakt voor wereldwijd 

opererende investeringsmaatschappijen.

Voordelen en risico’s

De transitie van traditionele ondernemingen naar netwerkonder‑

nemingen met wereldwijde banden maakt dat Nederlandse markten 

meer en meer beïnvloed worden door internationale ontwikkelin‑

gen. Dat heeft voordelen, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich 

mee. Productieprocessen zijn verplaatst naar verre landen waar 

andere arbeids‑ en veiligheidsomstandigheden gelden, en de Ahold‑

affaire laat zien dat fraude in een verre dochteronderneming (US 

Foodservices) gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie.

Deze ontwikkelingen hebben ingrijpende consequenties voor het 

toezicht op markten. Het klassieke command and control‑model, 

waarin de Nederlandse overheid als hiërarchisch centrum van het 

maatschappelijk speelveld de touwtjes in handen heeft, ligt ver 

achter ons. In onze global economy zijn publieke toezichthouders 

slechts één van de spelers. Voor een Nederlandse financiële instel‑

ling is de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, of een private 

rating agency als Morningstar, van groter belang dan de AFM of 

NMa. Regulering en toezicht zijn in de huidige maatschappij dan 

ook niet langer te typeren als government maar als governance: 

controle van markten vindt plaats in netwerken van verschillende 

publieke, private en hybride actoren (Braithwaite, Coglianese 

e.a., 2007; Hutter en Jones, 2007). Toezicht kan niet langer worden 

voorgesteld als een verticale relatie tussen toezichthouder en onder 

toezicht gestelde, maar wordt uitgeoefend in horizontale verbanden 

van allerlei verschillende organisaties.
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11Toezicht in de 21e eeuw

Dit gegeven stelt de Nederlandse toezichthouders voor een aan‑

tal enorme uitdagingen. Hoe moeten ze zich positioneren in het 

krachtenveld van publieke, private en hybride controle? Hoe kunnen 

publiek en privaat toezicht elkaar versterken en wat is een intel‑

ligente mix tussen zelfregulering, compliance en toezicht? Hoe 

kunnen ze effectief opereren in het tijdperk van globalisering? En 

hoe kunnen ze, gegeven hun positie als onderdeel van een groter 

geheel, hun toegevoegde waarde blijven legitimeren en voorzien in 

de groeiende behoefte aan publieke verantwoording?

De hedendaagse wetenschappelijke literatuur op het gebied van 

governance probeert vanzelfsprekend een antwoord te formuleren 

op deze vragen. In deze bijdrage ga ik in op de nieuwste inzichten 

van de twee meest invloedrijke auteurs op het terrein van regule‑

ring en toezicht van dit moment, de Australische criminoloog John 

Braithwaite en de Harvard‑bestuurskundige Malcolm Sparrow. 

Beide auteurs hebben met hun voorgaande publicaties het toe‑

zichtsbeleid van Nederlandse toezichthouders rechtstreeks en 

ingrijpend beïnvloed. Braithwaites theorie van responsive regulation 

(Ayres en Braithwaite, 1992) ligt aan de basis van het beleid van de 

meeste Nederlandse toezichthouders om interventies op maat te 

snijden van de nalevingsbereidheid van de onder toezicht gestelde 

organisaties. Sparrows probleemgerichte benadering van ‘pick 

important problems, and fix them’ (2000) heeft een belangrijke 

impuls gegeven aan het risicodenken bij toezichthouders.

Zowel Sparrow als Braithwaite heeft in het voorjaar van 2008 een 

nieuw boek gepubliceerd over toezicht op markten. In deze bijdrage 

put ik uit deze werken om een aantal lessen te formuleren voor 

toezicht in de 21e eeuw.

‘Freer markets, more rules’

Een belangrijk deel van het boek van Braithwaite is gewijd aan een 

analyse van de complexe en dynamische relatie tussen publieke en 

private controle. Regulatory capitalism is het begrip waarmee hij de 

cruciale rol van regulering en toezicht benadrukt in wereld van het 

kapitaal. Hoewel marktwerking onmiskenbaar de heersende trend 

is in de huidige maatschappij, gaat dit zeker niet gepaard met de 

tendens tot deregulering, zoals vaak wordt gesteld. Integendeel: de 

tendens is er een van ‘freer markets, more rules’.
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Braithwaite schetst drie ontwikkelingen die karakteristiek zijn voor 

regulatory capitalism, die ik hier kort samenvat. In de eerste plaats is 

regelgeving niet uitsluitend afkomstig van de overheid. Grote onder‑

nemingen bieden weliswaar publiekelijk vaak weerstand tegen 

nieuwe regels, maar op de achtergrond zijn ze vaak de instigator van 

nieuwe regels of vormen van toezicht die hun concurrentievoordeel 

bieden of kleinere ondernemingen uit de markt drukken. In Neder‑

land schetsten Stoter en Huls (2006) al hoe regeldruk niet alleen van 

de wetgever uitgaat, maar ook van ondernemingen en belangen‑

groepen die vragen om gedetailleerde regels waarin hun eigen 

belangen het best tot uitdrukking komen. De controle‑industrie is 

daarnaast een markt op zich, waarin veel geld kan worden verdiend. 

De grote accountantsfirma’s, aandelenbeurzen, banken en certifi‑

cerende instellingen zijn net zo goed een bron van regels en controle 

als de overheid. Ze creëren hun eigen markt, door een behoefte aan 

regulering te kweken en standaarden te stellen, waarop zij tegen 

betaling willen toezien (Van Waarden, 2006).

Een tweede ontwikkeling is dat marktwerking en regulering niet 

langer tegenover elkaar staan als tegengestelde bewegingen, maar op 

allerlei manieren met elkaar vervlochten zijn. De overheid reguleert 

markten, maar creëert ook markten, en zet marktwerking en concur‑

rentie in om reguleringsdoeleinden te realiseren. De introductie van 

marktwerking in de thuiszorg, de emissiehandel en de deregulering 

van de elektriciteitsmarkt zijn hiervan recente voorbeelden.

Een derde ontwikkeling is dat de relatie tussen overheid en onder‑

nemingen geen eenrichtingsverkeer is waarin de overheid met 

nieuwe regels reageert op de groeiende complexiteit van het 

bedrijfsleven. Het verband is net zozeer omgekeerd. De eisen die de 

overheid stelt aan de producten, productieprocessen en verantwoor‑

dingsmechanismen van ondernemingen, worden in toenemende 

mate ook aan de overheid zelf gesteld. Ook toezichthouders moeten 

hun bestaan, werkwijze en prestaties verantwoorden. De groei van 

regulering is dan ook niet alleen regulering door de staat, maar ook 

regulering van de staat.

Horizontaal in plaats van verticaal: de handhavingspiramide voorbij

De meest invloedrijke bijdrage van Braithwaite aan het toezicht is 

ongetwijfeld de theorie van responsive regulation. De  bijbehorende 
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handhavingspiramide wordt door vrijwel alle Nederlandse rijks‑

toezichthouders gehanteerd (Van de Bunt, Van Erp e.a., 2007). 

Responsive regulation houdt in dat toezichthouders hun interven‑

ties moeten afstemmen op de capaciteit van een onderneming of 

branche om zichzelf te reguleren. Problemen kunnen beter worden 

opgelost door de onder toezicht gestelde organisatie zelf dan door de 

overheid, door hun de middelen in handen te geven om zelf verbete‑

ringen door te voeren of zichzelf te reguleren. Het is beter om gedrag 

te beïnvloeden door middelen of informatie ter beschikking te 

stellen dan door regels te stellen. De piramidale organisatie van de 

handhaving drukt uit dat de meeste ondernemingen kunnen wor‑

den overtuigd van het belang van vrijwillige naleving en dat voor 

de minder goedwillende bedrijven een opbouw van sancties moet 

worden ingezet. Overtuigen en overreden moeten dus de voornaam‑

ste toezichtsstrategieën zijn, waarbij zware straffen als stok achter 

de deur dienen om de pogingen tot overreding kracht bij te zetten. 

‘Speaking softly, while carrying a strong stick’, noemde Braithwaite 

(Ayres en Braithwaite, 1992) dit destijds.

In zijn nieuwste werk neemt Braithwaite echter afstand van de 

piramidemetafoor. De piramide is tot stand gekomen in een tijdperk 

waar voor‑ en tegenstanders van command and control‑regulering 

en zelfregulering tegenover elkaar stonden. Het is een reactie op de 

onproductieve tegenstelling die in de jaren zeventig en tachtig van 

de vorige eeuw bestond tussen punishment en persuasion; tussen 

voorstanders van harde straffen jegens calculerende ondernemin‑

gen enerzijds en voorstanders van een zachte aanpak, die geloofden 

dat ondernemingen op hun verantwoordelijkheden kunnen worden 

aangesproken, anderzijds. Beide benaderingen waren naïef: de een 

omdat er een te groot geloof in afschrikking aan ten grondslag lag, 

de ander vanwege een te sterk vertrouwen in goede bedoelingen.

De tijd van deze tegenstellingen ligt inmiddels ver achter ons. 

Hedendaagse toezichthouders zoeken naar strategieën voor 

effectieve beïnvloeding, zonder op voorhand een voorkeur te 

hebben voor bestraffen, motiveren of overtuigen.1 Het ‘mixen’ 

van reguleringsstijlen, zoals Braithwaite dat destijds bepleitte, is 

gemeengoed geworden. ‘Hard waar het moet, zacht waar het kan’ 

1 Voorbeelden hiervan zijn de AFMnotitie State of the art toezicht – effectief beïnvloeden 
van november 2007, en de Interventiestrategie van de VROMinspectie.
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is inmiddels de dominante strategie van Nederlandse toezichthou‑

ders. De piramide metafoor was nuttig in een tijd dat de aandacht 

moest worden gevestigd op de mogelijkheden van een mix van 

regulerings stijlen en escalatie van interventies, als tegenwicht tegen 

een eenzijdig punitieve of eenzijdig vrijwillige aanpak. Responsive 

regulation is nu gebaat bij een andere metafoor, die meer aansluit bij 

het netwerkkarakter van governance. Hoewel hij die nieuwe meta‑

foor niet biedt, doet Braithwaite wel een aantal aanbevelingen voor 

responsief toezicht dat gebruikmaakt van de kracht van netwerken.

Voor ‘speaking softly, while carrying a strong stick’ is het noodzake‑

lijk dat de toezichthouder over de overtuigingskracht beschikt dat 

de stok daadwerkelijk zal worden gebruikt om te slaan. De toezicht‑

houder moet een gezaghebbende organisatie zijn, met voldoende 

uitstraling en symboliek om effectieve dreiging op de achtergrond 

te kunnen uitstralen. Niet elke toezichthouder beschikt over deze 

kwaliteiten. Maar in het tijdperk van governance is dat ook niet 

nodig, want er zijn meerdere bronnen van regulering. De piramide 

suggereert dat regulering een hiërarchisch georganiseerd proces is. 

Vanuit het perspectief van governance komt er ook aandacht voor 

horizontale bewegingen waarin toezichthouders aansluiting zoeken 

bij andere regulerende instanties, die wel over dwingende middelen 

beschikken. Braithwaite geeft het voorbeeld van de Britse inspectie 

voor gezondheidszorg, die een zwakke toezichthouder was en geen 

sterke middelen in handen had om verpleeghuizen te reguleren. Tot‑

dat ze haar inspectieresultaten op internet ging plaatsen. Als reactie 

op de gepubliceerde informatie werden banken zeer terughoudend 

in het verstrekken van leningen aan slecht functionerende verpleeg‑

huizen, waardoor die zich gedwongen zagen hun zorg te verbeteren. 

Andere (publieke of private) instanties zijn soms beter in staat min 

of meer vrijwillige naleving te bewerkstelligen dan de publieke 

toezichthouder zelf, zodat escaleren met harde sancties niet nodig 

is. Kortom: toezichthouders moeten creatief gebruikmaken van 

het krachtenveld van controlerende actoren en flexibel inspelen op 

reeds aanwezige mogelijkheden tot beïnvloeding.

Nederlandse situatie

In de Nederlandse setting valt nog veel winst te boeken door betere 

netwerkvorming door toezichthouders. In de eerste plaats is al vaak 

gepleit voor een betere samenwerking tussen toezicht houders, 
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zowel nationaal als internationaal. In de tweede plaats zou de sfeer‑

overgang tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving nog 

beter kunnen worden gestroomlijnd. Vaak wordt gesuggereerd dat 

de dreiging van strafrechtelijke vervolging op de achtergrond de 

bestuurlijke handhaving aan kracht zou doen winnen. Een onder‑

nemer vertelde tijdens een bijeenkomst voor handhavers eens dat 

de vier letters ‘cc OM’ onder aan de aankondiging van de dwangsom 

hem meer schrik aanjoegen dan de beschikking zelf. Maar anders‑

om geldt dat een bestuursrechtelijke maatregel als het intrekken van 

een vergunning of tijdelijk sluiten van de onderneming waarschijn‑

lijk afschrikwekkender is dan een transactie van de officier van 

justitie. In het kader van de Bibob‑wetgeving kan een strafrechte‑

lijke veroordeling van een bestuurder van een onderneming 

gevolgen hebben voor de vergunningstatus van de onderneming. 

Het gebruik van deze mogelijkheid kan nog verder worden uit‑

gebreid. Een boete of transactie voor de overtreding van rij‑ en 

rusttijden door een vrachtwagenchauffeur, of vanwege overbelading 

van de vrachtwagen, is bijvoorbeeld niet erg afschrikwekkend. Maar 

als het OM deze gegevens aan de vergunningverlener IVW zou door‑

geven en een dergelijke overtreding gevolgen zou krijgen voor het 

verlengen van de vergunning, zou dat misschien anders worden.

Ten derde zou het publieke toezicht aan kracht winnen als sancties 

van publieke toezichthouders ook een reactie teweegbrachten van 

private stakeholders (Van Erp, 2007). Het is op dit moment bijvoor‑

beeld de vraag of de ondernemingen die een bestuurlijke boete of 

dwangsom opgelegd krijgen van AFM, NMa of een andere toezicht‑

houder, hierdoor nog verdere schade ondervinden door negatieve 

reacties van hun bank, zakenpartners of cliënten.

De vorige oorlog proberen te winnen

De toename van regelgeving creëert niet alleen markten voor con‑

trolediensten, maar ook markten voor overtredingen. Braithwaite 

karakteriseert deze markten als markets in virtue en markets in vice. 

Nieuwe regelgeving is onlosmakelijk verbonden met een toename 

van diensten om regels te ontwijken, zoals het ontwijken of ontdui‑

ken van belastingen, creatief boekhouden of nieuwe producten of 

werkwijzen die net buiten de kaders van het toezicht vallen. Een 

mooie illustratie hiervan is te vinden in het boek The smartest guys 
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in the room, waarin de journalisten McLean en Elkind de ondergang 

van energieconcern Enron beschrijven. Enron was aanvankelijk 

een gewone aanbieder van olie en elektriciteit, maar groeide uit tot 

een van de grootste ondernemingen van de Verenigde Staten toen 

ze elektriciteit niet alleen ging opwekken, maar ook ging verhande‑

len op een zelf gecreëerde beurs. Dat leidde tot nieuwe regels van 

de staat Californië, waarop een medewerker van Enron zou heb‑

ben gezegd: ‘If they’re going to put in place such a stupid system, it 

makes sense to try to game it.’ De ‘game’ bestond eruit dat Enron 

energiecentrales op piekmomenten liet sluiten onder het mom van 

systeemonderhoud, om zo een kunstmatig tekort te creëren dat de 

elektriciteitsprijzen opdreef. ‘It was the traders’ job to make money, 

not to benefit the people of California’, zei een andere ex‑medewerker 

(McLean en Elkind, 2004, p. 268‑269). Ook het feit dat de belasting‑

afdeling van Enron een van de meest winstgevende onderdelen van 

het bedrijf was, met eigen winstdoelstellingen, vormt een illustratie 

van de market in vice waarin deze onderneming zich bevond.

Als een toezichthouder probeert deze markets in vice te beteugelen, 

ontstaat een wapenwedloop waarbij de toezichthouder altijd achter 

de feiten aanloopt. Hoe voorkom je als toezichthouder dat je ‘de 

vorige oorlog’ aan het voeren bent? Het antwoord van Braithwaite 

luidt: markets in vice veranderen in markets in virtue. In elke 

markt is er zowel vraag naar diensten die overtredingen helpen te 

verbloemen, als naar diensten die overtredingen willen voorkomen. 

Er is zowel vraag naar adviseurs voor belastingontwijking als vraag 

naar professionele en eerlijke belastingadviseurs. De overheid kan 

stimuleren dat adviseurs overstappen van de niche van regelover‑

treding naar de niche van naleving, door de winstgevendheid van 

de laatste markt te ondersteunen. De strategie moet dus zijn om de 

zakelijke markt voor compliancediensten te stimuleren, en het voor 

marktpartijen onaantrekkelijk te maken in ‘ondeugd’ te handelen. 

Braithwaite doet vervolgens verschillende concrete suggesties om 

aan een dergelijke strategie invulling te geven.

Toezicht: rituele dans of maatschappelijk effectief?

Nu toezichthouders in toenemende mate transparantie vragen van 

ondernemingen, ontstaat ook omgekeerd behoefte aan inzicht in 

de mate waarin toezichthouders zelf hun doelen weten te realise‑
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ren. Er klinkt groeiende kritiek op de toezichtslast, hoge kosten en 

het administratief ongemak van steeds nieuwe toezichthouders. 

Tegen die achtergrond ontstaat de behoefte om de baten van het 

toezicht in beeld te brengen. Toezichthouders beseffen al langer 

dat hun bestaan niet kan worden gelegitimeerd door controleren 

en bestraffen als zodanig. Ze formuleren hun missie daarom in 

termen van maatschappelijke effecten. Zo luidt de missie van de 

Inspectie Verkeer en Waterstaat: ‘De Inspectie Verkeer en Waterstaat 

inspireert tot, stimuleert en bewaakt veilige en duurzame water‑ en 

transportsystemen.’2 En Neelie Kroes, Europees Mededingings‑

commissaris, verwoordde haar ambities in een interview in NRC 

Handelsblad (24 november 2007) als volgt: ‘Wat zou het voor de 

economie een zegen zijn als bedrijven geen kartels vormden, geen 

prijsafspraken maakten, geen misbruik maakten van hun markt‑

positie. Meer groei. Meer banen. Meer kans dat de doelen van de 

Lissabonagenda gehaald worden: Europa in 2010 de meest dynami‑

sche en concurrerende economie ter wereld.’

Zowel Braithwaite als Sparrow signaleert het probleem dat dit 

weliswaar nobele doelstellingen zijn, maar dat toezicht in feite vaak 

een rituele dans is van controles, onderzoeken en interventies, 

waarvan het de vraag is in hoeverre het bijdraagt aan bovenstaande 

doelstellingen. Een van de problemen waar toezichthouders mee 

worstelen, is het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten 

van hun optreden (Leeuw en Willemsen, 2006). Om inzicht te geven 

in nut en noodzaak van hun bestaan proberen toezichthouders 

handhavingsprestaties in beeld te brengen in de vorm van aantallen 

verleende vergunningen, aantallen controles, opgespoorde zaken, 

boetes, enzovoort. Dit type output informatie heeft een aantal 

prettige eigenschappen: het is kwantificeerbaar, kan overzichtelijk 

worden gepresenteerd in nette tabellen en grafieken, lijkt objectief 

en is vergelijkbaar over de tijd. Daarmee kunnen toezichthouders 

volgens Sparrow (2008, p. 123) aan belastingbetalers tonen dat ze 

efficiënte, goed georganiseerde instanties zijn, die hard werken. 

Maar het publiek vraagt niet alleen van toezichthouders dat ze hun 

best doen, maar ook dat ze resultaat boeken, en de goede resultaten: 

stellen ze de juiste prioriteiten en weten ze de werkelijke risico’s 

op te sporen en aan te pakken? Die vraag is heel wat moeilijker te 

2 Zie www.ivw.nl/organisatie.
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 bewijzen. De NMa verwoordt het in haar jaaragenda 2008 als volgt: 

‘Het belang van ons werk is ruimer dan de handhaving van de wet. 

Het doel is dat mededingingsregels een rol spelen in de afwegingen 

die ondernemingen maken: spontane naleving. Dat effect van het 

werk van de NMa is weliswaar moeilijk zichtbaar te maken, maar wel 

van eminent belang, want mededinging vormt uiteindelijk de beste 

garantie voor keuzevrijheid voor de consument’3 (NMa, 2007, p. 14).

Drie vragen

Toezichthouders die maatschappelijke effecten van hun toezicht 

proberen aan te tonen, worstelen volgens Sparrow met drie funda‑

mentele vragen. Ten eerste: kunnen we een causaal verband aantonen 

tussen onze inspanningen en de bereikte maatschappelijke effecten? 

Als toezichthouders er al in slagen aan te tonen dat markten competi‑

tiever, het spoor veiliger of financiële markten meer integer zijn, dan 

is het causale verband nog altijd moeilijk aan te tonen. Bovendien is 

de vraag in hoeverre effecten kunnen worden toegeschreven aan de 

specifieke acties of projecten die zijn uitgevoerd. En ten derde: hoe 

kunnen we preventie meten? Kun je het aantal kartels meten dat niet 

is gevormd, of het aantal verijdelde beursfraudes?

Nederlandse toezichthouders doen lovenswaardige pogingen om 

verder te gaan dan prestatiemetingen en hun outcome in beeld te 

brengen. Zo stelt de AFM in haar jaarverslag 2008 niet alleen de 

vraag of de doelen zijn bereikt, maar ook of de AFM hieraan heeft 

bijgedragen (AFM, 2008, p. 26). In een enquête onder instellingen 

die onder AFM‑toezicht staan, konden de respondenten reageren op 

stellingen als ‘de AFM draagt bij aan het vertrouwen in de financiële 

markt’ of ‘de AFM slaagt erin niet‑integere partijen de toegang tot 

de markt te ontzeggen en ze van de markt te halen’. Met de eerste 

stelling is ruim de helft van de respondenten het eens, maar het 

antwoord op de tweede stelling is al moeilijker. Een derde is het 

hiermee eens, maar eveneens een derde weet het niet. Die laatste 

groep heeft waarschijnlijk het meest reële antwoord gegeven, want 

hoe zou iemand moeten weten of de AFM erin slaagt niet‑integere 

partijen van de markt te weren? Wie heeft het overzicht van het 

3 Zie over de meting van maatschappelijke effecten van het toezicht van de NMa en de 
problemen daarbij ook Rekenkamer (2006), hoofdstuk 5, p. 61 e.v.
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aantal niet‑integere partijen, en hoeveel niet‑integere partijen kan 

de markt verdragen? Kortom, zolang doelstellingen in algemene 

termen geformuleerd blijven, is het heel moeilijk om aan te tonen 

wat de toezichthouder ‘ertoe doet’.

Radicale aanpak

Sparrow bepleit daarom een meer radicale aanpak. Zolang toe‑

zichthouders geen veranderingen aanbrengen in hun werkwijze 

en organisatie, zal het antwoord op de drie bovenstaande fun‑

damentele vragen negatief blijven. De oorzaak van de beperkte 

maatschappelijke effectiviteit van toezichthouders ligt in het feit 

dat toezichthouders hun werk te veel organiseren vanuit hun taken, 

functies en instrumenten, en te weinig vanuit de problemen die ze 

moeten oplossen. Sparrow constateert dat veel toezichthouders hun 

doelen positief formuleren, zoals het hiervoor genoemde ‘veilige 

spoor’ of ‘een concurrerende economie’. Met dergelijke abstracte 

outcomedoelstellingen op macroniveau zal er altijd twijfel blijven 

over de relatie tussen output (prestaties) en outcome (effecten). Maar 

wat als we de outcome heel precies proberen te definiëren in termen 

van op te lossen problemen? De doelstelling is dan niet positief gefor‑

muleerd als ‘een veiliger spoor’, maar als ‘het negeren van een rood 

sein door machinisten’, liever nog aangevuld met ‘door machinisten 

van bedrijf X’, ‘op traject Y’ of ‘bij weersomstandigheid Z’. Een derge‑

lijke concrete doelstelling heeft in de eerste plaats als voordeel dat er 

automatisch zicht komt op een plan van aanpak. Maar bovendien is 

het veel makkelijker om de effecten vast te stellen (aantal keren dat 

een rood sein is genegeerd) en de connectie te maken tussen de ac‑

ties die zijn ondernomen om een concreet probleem aan te pakken, 

en de bereikte reductie van dit probleem. Het verantwoorden van 

de bijdrage van de toezichthouder aan de oplossing blijft een argu‑

mentatie, maar wel een veel overtuigender argumentatie dan die in 

termen van aantallen uitgevoerde controles of opgelegde sancties.

Het formuleren van concrete doelstellingen betekent dat een 

diepgaand begrip noodzakelijk is van de te bestrijden problemen. 

Dat heeft tot gevolg dat toezichthouders grondige analyses zullen 

moeten verrichten van de problemen die ze willen aanpakken. 

Op de cover van Sparrows boek prijkt een foto van een ingewik‑

kelde knoop in een touw. Het werk van toezichthouders is voor een 
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belangrijk deel te vergelijken met het ontwarren van knopen: je 

moet eerst de structuur goed begrijpen voor je kunt zien waar je 

het best kunt beginnen met ontwarren. Dat is bij elke knoop weer 

anders; er is geen standaardmethode voor knopen ontwarren. Als je 

ondoordacht begint te trekken, zul je het probleem verergeren. Een 

volwassene zal dus eerst goed kijken, dan een begin zoeken en een 

voor een de onderdelen van elkaar beginnen los te maken, terwijl 

hij voortdurend in de gaten houdt of hij op de goede weg is. Een kind 

begint lukraak te trekken. In een interview vertelt Sparrow dat hij na 

een lezing eens benaderd werd door een senior toezichthouder, die 

zei: ‘Dat kind, dat is mijn organisatie.’

Tot slot

De nieuwe werken van Braithwaite en Sparrow trachten beide een 

oplossing te vinden voor de complexe problemen waar toezicht‑

houders in de 21e eeuw voor staan. Het boek van Braithwaite biedt 

een intelligente analyse van de dynamiek van globalisering en 

flexibilisering van markten in de 21e eeuw. Die dynamiek vraagt van 

toezichthouders dat ze slim inspelen op de zelfregulerende krachten 

in markten. Toezicht is eerder een horizontale dan een verticale 

activiteit. Het boek van Sparrow is meer gericht op de operationele 

kanten van het toezicht. Doordat Sparrow voorbeelden gebruikt uit 

de vele postacademische cursussen en lezingen die hij houdt voor 

toezichthouders, biedt zijn boek vele herkenbare situaties.

De werkelijke waarde van zowel het werk van Braithwaite als dat van 

Sparrow is echter niet dat ze de toezichtspraktijk zo treffend weten te 

karakteriseren, maar dat ze overtuigende en praktische oplossingen 

bieden voor toezichthouders. Netwerken, markten voor compliance 

stimuleren, concrete problemen oplossen en concrete doelen stellen. 

Dat zijn, heel kort samengevat, de lessen voor toezicht in de 21e eeuw.
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De ontmanteling van 
kartelparadijs Nederland

Tien jaar Mededingingswet en NMa

P. Amador Sanchez, M.N. Dijkman, E. Lamboo en R. Smits*

In de jaren negentig van de twintigste eeuw ontstond bij de politiek 

verantwoordelijken in Nederland het bewustzijn dat dynamische 

en snel reagerende markten essentieel zijn voor een internationaal 

vervlochten markteconomie als de Nederlandse. Daarmee ontstond 

een breder bewustzijn van de noodzaak mede zorg te dragen voor 

een goed functionerende en geharmoniseerde goederen‑ en dien‑

stenmarkt. Sturing en zelfbescherming tegen concurrentie door 

kartels of door samenwerkingsverbanden die functioneerden als 

kartels, werden als schadelijk voor het prestatievermogen van een 

economie beschouwd.1 Dit bewustzijn noopte ertoe dat de status 

aparte van ‘Nederland als kartelparadijs van Europa’ tot een einde 

werd gebracht.

Deze ontwikkeling laat zien dat nut en noodzaak van de Mededin‑

gingswet mede erin is gelegen dat inefficiënties in de Nederlandse 

economie worden weggewerkt en mededinging onderdeel wordt van 

goed ondernemerschap. Concurrentie stelt ondernemers immers in 

staat optimaal gebruik te maken van de kansen die de Nederlandse 

economie hun biedt. Om deze veranderingen in de economie en 

in de hoofden van de ondernemers te bewerkstelligen diende een 

onafhankelijke toezichthouder in het leven te worden geroepen.

Tegen deze achtergrond is ervoor gekozen het Nederlandse mede‑

dingingsbeleid geheel te herzien en is op 1 januari 1998 de Mede‑

dingingswet in werking getreden en de Nederlandse Mededingings‑

autoriteit (hierna: NMa) opgericht en van start gegaan. Inmiddels 

zijn de eerste tien jaar van het bestaan van de Mededingingswet en 

* Mr. Pablo Amador Sanchez, mr. Milou Dijkman, Esther Lamboo en prof. dr. René Smits 
zijn werkzaam bij de NMa en hebben het artikel op persoonlijke titel geschreven. Zij 
danken Tim Staal voor zijn bijdrage aan de voetnoten. Het artikel werd afgesloten op 
5 augustus 2008.

1 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 3 en 4.
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de NMa verstreken en is er reden om terug te blikken, maar ook om 

vooruit te blikken.2

In deze bijdrage staan wij stil bij de gang van Nederland als ‘kartel‑

paradijs’ naar een goed functionerende markt. Daarbij geven wij een 

overzicht van het in Nederland geldende mededingingsrecht en staan 

wij stil bij een aantal specifieke thema’s. Na een begrips afbakening 

volgt een korte historische schets van de ontwikkelingen tot aan de 

omslag naar het nationale verbodsstelsel in 1998. Vervolgens belich‑

ten wij de ontwikkelingen sindsdien aan de hand van enkele thema’s 

en schetsen wij enkele toekomstperspectieven, waarna een slotsom 

volgt.

Wat is mededingingsrecht?

Het mededingingsrecht bevat de publiekrechtelijke regels ter 

bescherming van de concurrentie. Deze omvatten allereerst twee 

verbodsbepalingen: een verbod op mededingingsbeperkende 

afstemming tussen ondernemingen (hierna ook: kartelverbod)3 

en een verbod op het maken van misbruik van een economische 

machtspositie.4 Daarnaast behoort het concentratietoezicht5 tot het 

mededingingsrecht.6

Het kartelverbod ziet op afspraken en onderling afgestemde feite‑

lijke gedragingen tussen twee of meer ondernemingen en besluiten 

van ondernemingsverenigingen (hierna kortheidshalve: afspraken) 

die ofwel een concurrentiebeperkend doel ofwel een concurren‑

tiebeperkend effect hebben. Zowel afspraken tussen concurrenten 

(horizontale afspraken) als afspraken tussen een leverancier en 

een afnemer (verticale afspraken) kunnen onder de reikwijdte van 

2 Zie ook de bundel Trust en antitrust, beschouwingen over 10 jaar Mededingingswet en 
10 jaar NMa, uitgebracht ter viering van het tienjarig bestaan van de Mededingingswet 
en de NMa.

3 Art. 6 Mededingingswet (Mw) en art. 81 EG.
4 Art. 24 Mw en art. 82 EG.
5 Hoofdstuk 5 Mw en Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 

betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de Concentratiecontro
leverordening), PbEU, L 24/1, 29 januari 2004.

6 Ook het verbod op staatssteun (art. 87 EG), dat door de Europese Commissie wordt 
gehandhaafd, wordt tot het mededingingsrecht gerekend. Omdat dit in Nederland niet 
afzonderlijk is geregeld, gaan wij er niet op in. Zie CBB 15 januari 2008, LJN BC1932 
(Blovo/Boontje; tennisparkgronduitgifte in Gemeente Heiloo).
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het verbod vallen. Afspraken met een concurrentiebeperkend doel 

vormen de ernstigste inbreuken op het kartelverbod. Voorbeelden 

daarvan zijn afspraken waarin ondernemingen prijzen en afzet‑

gebieden bepalen, de afnemers onderling verdelen, de productie 

beperken of de technische ontwikkeling tot voorwerp van collusie 

maken. Verboden is daarmee ook het zogenoemde bid rigging 

(offertevervalsing), waarbij openbare aanbestedingen worden 

ondergraven door afspraken tussen de ondernemingen over het 

al dan niet inschrijven en/of over de inhoud van de inschrijving. 

Verboden afspraken zijn nietig.7 Voor afspraken die de concurrentie 

beperken, maar die tevens – kort gezegd – economische voordelen 

genereren die per saldo zwaarder wegen, kent het kartelverbod een 

uitzondering. Daarvoor moet de afspraak voldoen aan vier cumula‑

tieve voorwaarden:

1. Zij draagt bij aan de verbetering van de productie of de distributie 

of aan de technische of economische vooruitgang.

2.  Een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen komt 

de gebruiker ten goede.

3.  Er worden geen beperkingen gehanteerd die voor het bereiken 

van de doelstellingen niet onmisbaar zijn.

4.  En de afspraak mag de mededinging niet voor een wezenlijk deel 

van de betrokken producten uitschakelen (er dient voldoende 

restconcurrentie over te blijven).8

In bepaalde gevallen geldt bovendien een uitzondering voor afspra‑

ken met een geringe impact (bagatelvrijstelling).9

Het verbod op misbruik van een economische machtspositie ver‑

biedt ondernemingen met een economische machtspositie daarvan 

misbruik te maken. Anders dan het kartelverbod is dit verbod enkel 

van toepassing op ondernemingen die een economische machts‑

positie (hierna ook: dominante positie) hebben. Ondernemingen 

met een marktaandeel lager dan 40 procent hebben doorgaans geen 

7 Art. 6 lid 2 Mw; art. 81 lid 2 EG.
8 Art. 6 lid 3 Mw; art. 81 lid 3 EG.
9 Art. 79 Mw; voor het communautaire mededingingsrecht, zie de Bekendmaking van de 

Europese Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging 
niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, eerste lid, van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap (de minimis), PbEU, C 368, 22 december 2001.
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dominante positie. Of ondernemingen met een hoger marktaandeel 

een dominante positie hebben, hangt af van de concrete omstan‑

digheden van het geval. Misbruik kan bestaan uit gedrag dat de 

concurrenten van de dominante onderneming uitsluit, of uit gedrag 

dat de consument uitbuit. Voorbeelden zijn het weren van nieuw‑

komers door het tijdelijk hanteren van roofprijzen, het koppelen van 

de verkoop van een bepaald (gewild) product aan een ander niet 

noodzakelijk daaraan verbonden product (bijvoorbeeld Microsoft 

Media Player), het hanteren van kortingen die afnemers aan de 

dominante onderneming binden, het hanteren van discriminerende 

prijs‑ en andere voorwaarden bij gelijke prestaties of andere voor de 

concurrentie schadelijke gedragingen.

De doelstelling van concentratiecontrole is te voorkomen dat con‑

centraties van ondernemingen de daadwerkelijke mededinging op 

significante wijze zouden belemmeren, vooral door de vorming van 

economische marktmacht (zie verderop in dit artikel).10

De mededingingsregels richten zich tot ondernemingen.11 Het 

begrip ‘onderneming’ wordt ruim en functioneel uitgelegd. Het 

omvat elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, 

ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinan‑

cierd. Voor zover overheden aan het economisch verkeer deelnemen 

door goederen of diensten aan te bieden op de markt, vallen zij 

eveneens onder dit ondernemingsbegrip. Deze ‘ondernemingen’ 

dienen zich te onthouden van handelen dat de marktwerking 

schaadt en daarmee uiteindelijk de consument. Alleen bij onbelem‑

merde concurrentie wordt deze goed bediend met zo laag mogelijke 

prijzen, zo ruim mogelijke keuze en innovatie ten aanzien van 

producten (goederen en diensten) en de distributie en het eventuele 

onderhoud daarvan. De economische theorie leert, uitgaande van 

rationeel handelende actoren, dat vrije mededinging leidt tot een 

efficiënte allocatie van productiefactoren. In de Europese recht‑

spraak is bepaald dat het communautaire mededingingsrecht en 

‑beleid ten dienste staan van de eindgebruiker (consument),12 al 

10 Art. 37 lid 2 Mw; art. 2 lid 2 en 3 Concentratiecontroleverordening.
11 En tot ondernemingsverenigingen.
12 In de uitspraak van 27 september 2006 van het Gerecht van Eerste Aanleg in zaak 

T68/01 (GlaxoSmithKline), Jur. 2006, p. II2969. Par. 119 van dit arrest luidt: ‘(…) moet 
daarvoor bovendien worden onderzocht of [de overeenkomst] ertoe strekt of ten ge
volge heeft dat de mededinging op de betrokken markt ten nadele van de eindgebruiker 
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werd het  communautaire mededingingsrecht vooral in de eerste 

decennia van de toepassing mede aangewend ten dienste van de 

totstandbrenging van één gemeenschappelijke markt. Voorkomen 

moest worden dat de door de overheden geslechte handelsbarrières 

zouden worden vervangen door belemmeringen ingesteld door 

particuliere ondernemingen.

Historie van het mededingingsrecht in Nederland

Communautair mededingingsrecht

In 1958 trad het EEG‑Verdrag in werking.13 Het Verdrag bevat onder 

andere mededingingsregels, die zijn geïnspireerd op het Ameri‑

kaanse antitrustrecht en het Duitse ordo‑liberale denken van na 

de Tweede Wereldoorlog. Die mededingingsregels omvatten de 

twee reeds genoemde verbodsbepalingen: het kartelverbod en het 

verbod op misbruik van een economische machtspositie.14 Wat de 

mededingingsregels betreft, is het Verdrag tot op heden ongewijzigd 

gebleven. In 1962 trad de eerste basisverordening in werking, die de 

Europese Commissie verschillende bevoegdheden gaf voor de hand‑

having van de twee verbodsbepalingen.15 Deze omvatten onder 

meer verschillende opsporingsbevoegdheden en de bevoegdheid 

om boetes op te leggen aan ondernemingen tot 10 procent van hun 

wereldwijde omzet in het jaar voorafgaand aan de beschikking. Voor 

de toepassing van de uitzondering vervat in het derde lid van het 

kartelverbod (zie hiervoor) maakte de basisverordening de Europese 

Commissie exclusief bevoegd. Hiermee ontstond een systeem van 

individuele ontheffingen ten aanzien van mededingingsbeperkende 

wordt belemmerd, beperkt of vervalst en het mededingingsrecht daarop dus van toe
passing is’ (cursivering toegevoegd). Zie ook par. 121. Eerder evenzo in het arrest van 
7 juni 2006 in gevoegde zaken T213/01 en T214/01 (Österreichische Postsparkasse), 
Jur. 2006, p. II1601, waarvan par. 115 luidt: ‘In dit verband zij eraan herinnerd dat de 
regels die een onvervalste mededinging op de interne markt beogen te verzekeren, 
uiteindelijk tot doel hebben het welzijn van de consument te verhogen.’

13 Hierna wordt gesproken van ‘het Verdrag’, ook als wordt verwezen naar het (sinds 1994 
zo luidende) EGverdrag.

14 Evenals de bepalingen inzake staatssteun.
15 Verordening 17/62, eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 

van het Verdrag, PbEEG 13 van 6 februari 1962, p. 204211.
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overeenkomsten.16 In 1990 trad de eerste concentratieverordening 

in werking, waarmee het communautaire mededingingsrecht werd 

uitgebreid met een systeem van concentratietoezicht.17

Het communautaire mededingingsrecht werkt rechtstreeks door in 

de Nederlandse rechtsorde. Die doorwerking kent echter grenzen. 

De twee verbodsbepalingen uit het Verdrag zijn alleen van toepas‑

sing als de bewuste gedraging – afspraak of misbruik – een invloed 

kan hebben op de tussenstaatse handel.18 Hoewel een dergelijk 

effect snel wordt aangenomen,19 blijven de nodige gedragingen bui‑

ten de reikwijdte van het communautaire recht vanwege hun lokale 

omvang. Het communautaire concentratietoezicht beperkt zich tot 

transacties tussen ondernemingen waarvan de omzet de relatief 

hoge Europese jurisdictiedrempels overschrijdt.20

Nederlands mededingingsrecht

Het gebied waarop het communautaire mededingingsrecht niet 

van toepassing is vanwege de afwezigheid van een effect op de 

tussenstaatse handel, werd in Nederland vanaf de inwerkingtreding 

van het Verdrag in 1958 als volgt ingevuld. In 1958 trad de Wet op 

de Economische Mededinging (WEM) in werking. Ten aanzien van 

mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van economische 

machtsposities kende de WEM geen verbodsbepalingen, maar bood 

16 Naast de individuele ontheffingen ten aanzien van specifieke overeenkomsten die bij 
de Europese Commissie werden aangemeld, ontstond tevens een praktijk waarbij de 
Europese Commissie de uitzondering op het kartelverbod bij Verordening generiek van 
toepassing verklaarde op bepaalde groepen overeenkomsten, zogenoemde ‘Groepsvrij
stellingen’. Deze bestaan nog steeds en werken ook door ten aanzien van het Neder
landse kartelverbod.

17 Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de 
controle op concentraties van ondernemingen, PbEG, L 395/1, 30 december 1989.

18 Consten/Grundig (zaken 56 en 58/64), Jur. 1966, p. 429.
19 Vereniging van Cementhandelaren (zaak 8/72), Jur. 1972, p. 977.
20 Concentraties van communautaire dimensies, dat wil zeggen dat de totale wereldwijde 

omzet van de betrokken ondernemingen meer bedraagt dan € 5 miljard en die van 
ten minste twee van de betrokken ondernemingen meer dan € 250 miljoen (tenzij elk 
van de fuserende ondernemingen meer dan twee derde van de totale omzet binnen 
één en dezelfde lidstaat behaalt). In sommige andere gevallen wordt eveneens een 
communautaire dimensie aangenomen. De mogelijkheid bestaat dat de autoriteiten 
van een lidstaat beslissen over concentraties met een communautaire dimensie (art. 9 
Concentratiecontroleverordening), of dat de Europese Commissie beslist over de 
nationale concentratie (art. 22 Concentratiecontroleverordening).
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zij de Nederlandse overheid instrumenten om casuïstisch of gene‑

riek tegen dergelijke praktijken op te treden in het algemeen belang. 

Het systeem van de WEM werd ook wel als een ‘misbruikstelsel’ 

getypeerd, in tegenstelling tot het ‘verbodstelsel’ van het Verdrag. 

De WEM kende geen concentratietoezicht.

Zoals gezegd werden vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw 

in de Nederlandse politiek plannen ontwikkeld om het nationale 

mededingingsrecht in overeenstemming te brengen met het com‑

munautaire mededingingsrecht. Al snel gingen de plannen naar 

een systeem dat zowel materieel als formeel zo veel mogelijk zou 

convergeren met het communautaire systeem. De Mededingingswet 

(Mw), die in werking trad op 1 januari 1998, bevat een kartelverbod 

en een verbod op misbruik van een economische machtspositie die 

identiek zijn aan de twee verbodsbepalingen in het Verdrag, behou‑

dens de voorwaarde dat de gedraging een invloed moet kunnen 

hebben op de tussenstaatse handel. Daarnaast werd een Nederlands 

systeem van concentratietoezicht geïntroduceerd, dat van toepas‑

sing is op transacties die onder de communautaire omzetdrempels 

vallen, maar boven lagere nationale omzetdrempels.21 Ook proce‑

dureel leek het systeem van de Mededingingswet sterk op het com‑

munautaire. De NMa kreeg soortgelijke opsporingsbevoegd heden 

aan die van de Europese Commissie. Zo kreeg de NMa evenals de 

Europese Commissie de bevoegdheid om op grond van de uitzon‑

dering op het kartelverbod ontheffingen te verlenen en kreeg zij 

eveneens de bevoegdheid om voor inbreuken op de twee verbods‑

bepalingen boetes op te leggen tot 10 procent van de wereldwijde 

omzet van de onderneming.

De Mededingingswet wordt bestuursrechtelijk gehandhaafd. 

Bij de totstandkoming van de Mededingingswet is daarvoor door 

de wetgever bewust gekozen. De achterliggende reden van deze 

keuze is tweeledig, namelijk (1) met het oog op het bereiken van de 

doel stellingen van de wet is het effectief om het bestuursorgaan 

verantwoordelijk te maken voor de inzet van de verschillende 

wettelijke handhavingsinstrumenten, en (2) door directe betrok‑

kenheid bij zowel de opsporing als de afdoening van inbreuken op 

21 Concentraties waarbij de gezamenlijke omzet meer bedraagt dan € 113.450.000, 
waarvan door ten minste twee van de betrokken ondernemingen ieder ten minste 
€ 30.000.000 in Nederland is behaald (art. 29 Mw).
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de Mededingingswet kan de deskundigheid van het bestuursorgaan 

ten aanzien van dit rechtsgebied optimaal worden benut, uiteraard 

ingekaderd door een kritische rechterlijke toetsing achteraf. Deze op 

effectiviteit en efficiëntie gerichte keuze komt de burger ten goede.

Ontwikkelingen sinds de oprichting van de NMa

Opsporingsmethoden en -bevoegdheden

De Mededingingswet trad in werking en de NMa werd opgericht per 

1 januari 1998. In de beginperiode van haar bestaan werd de NMa 

vooral in beslag genomen door het beoordelen van ontheffings‑

verzoeken.22 De NMa legde in haar talrijke besluiten op ontheffings‑

verzoeken de basis voor – met het oog op de rechtszekerheid belang‑

rijke – jurisprudentie op het gebied van de toepasselijkheid van het 

kartelverbod, inclusief de uitzondering daarop uit het derde lid.23 Met 

haar eerste zaak, zaak 1 Telegraaf/NOS en HMG, legde de NMa de basis 

voor jurisprudentie met betrekking tot het verbod op misbruik van 

een economische machtspositie en de oplegging van een last onder 

dwangsom. In die periode werden daarnaast tevens de eerste schre‑

den gezet op het gebied van het handhaven van de Mededingingswet. 

Na de evaluatie van de Mededingingswet in 2002,24 de conclusies 

uit het rapport van de Parlementaire Enquête commissie inzake 

Bouwnijverheid25 en zeker na de afschaffing in 2004 van de mogelijk‑

22 Met de invoering van de Mw in 1998 konden bestaande samenwerkingsovereenkom
sten tot en met 1 april 1998 onder een overgangsregime bij de NMa worden aangemeld 
voor toetsing aan de nieuwe wet. De NMa ontving 1040 ontheffingsverzoeken in plaats 
van de verwachte 350. Daarnaast werden bij de NMa ontheffingsverzoeken gedaan 
voor samenwerkingsovereenkomsten die na 1 april 1998 zijn aangegaan.

23 Zie bijvoorbeeld de zaken 51 (Stibat) en 1153 (Wit en Bruingoed). 
24 Syntheserapport Evaluatie Mededingingswet, door bureau Berenschot op 30 mei 2002 

uitgebracht aan de minister van Economische Zaken.
25 De Parlementaire Enquêtecommissie inzake Bouwnijverheid oordeelde dat de Nma 

‘ogenschijnlijk een tamelijk afwachtende houding (red. heeft) aangenomen en zich 
(red. heeft) laten leiden door het Openbaar Ministerie. Te makkelijk heeft men de regie 
door het Openbaar Ministerie laten voeren. Naar de mening van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid had het feit dat de schaduwadministratie van Koop 
Tjuchem ziet op de periode 1986 tot ultimo 1998 hierbij slechts een beperkte rol mogen 
spelen. Immers het feit dat de NMa pas bevoegd is op te treden voor onregelmatig
heden die na 1 januari 1998 hebben plaatsgevonden, laat onverlet dat het kennisnemen 
van de schaduw boekhouding deze organisatie een goed zicht had kunnen geven op het 
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heid om bij de NMa ontheffing te vragen van het kartelverbod (in 

navolging van de overeenkomstige afschaffing van het ontheffingen‑

systeem van de Commissie als gevolg van de modernisering)26 heeft 

het karteltoezicht in Nederland een vlucht genomen. De NMa treedt 

ter zake van de kartelopsporing op naar aanleiding van klachten, 

tips27 en clementieverzoeken, maar ook ambtshalve, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van uitlatingen in de media.

Na de afschaffing van de systematiek van individuele ontheffingen 

op het kartelverbod vormen de criteria op basis waarvan de NMa 

vroeger een ontheffing kon verlenen, nu een wettelijke uitzondering 

op het kartelverbod in artikel 6 lid 1 Mw. Ondernemingen dienen nu 

zelf hun overeenkomsten te toetsen aan de uitzondering van artikel 

6 lid 3 Mw.

De bevoegdheden waarover de NMa beschikt in het kader van 

toezicht en onderzoek, zijn neergelegd in zowel de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) als in de Mededingingswet. Zo beschikt de 

NMa voor de uitoefening van haar taak over de bevoegdheden zoals 

neergelegd in afdeling 5.2 Awb en in hoofdstuk 6 Mw. In hoofd‑

stuk 6 Mw wordt een onderscheid gemaakt tussen toezicht28 en 

onderzoek.29 Van onderzoek is kort gezegd sprake bij een redelijk 

vermoeden van een inbreuk.

systeem van de onregelmatigheden. Met deze kennis had men een betere uitgangsposi
tie gehad voor het uitvoeren van onderzoeken naar de bouwnijverheid. Men wist vanuit 
eerdere door de ECD verrichte onderzoeken immers ook, dat er reeds langer aanwijzin
gen waren dat systemen van prijsafspraken en marktverdeling – hetgeen waar de heer 
Bos ook over sprak – binnen de bouwnijverheid gebruikt werden. De Parlementaire 
Enquêtecommissie Bouwnijverheid is samenvattend van mening dat een actievere rol 
van de NMa gepast zou zijn geweest.’ Kamerstukken II 2002/03, 28 244, nr. 56, p. 157.

26 Onder de modernisering wordt mede verstaan de wijziging in de toepassingspraktijk 
waarbij het monopolie voor toepassing van art. 81 lid 3 EG werd opgeheven dat eertijds 
bij de Europese Commissie lag. Deze diende door middel van beschikkingen aan te 
geven of de daarin vervatte uitzondering op het kartelverbod in concrete zaken aan 
de orde was. Thans werkt art. 81 lid 3 EG rechtstreeks en dienen elke onderneming of 
ondernemersvereniging en elke rechter of toezichthouder zelf vast te stellen of aan de 
voorwaarden is voldaan om het kartelverbod opzij te zetten. Zie verder voetnoot 80.

27 Zo werd de NMa bij het omvangrijke onderzoek in de bouwsector geholpen door het 
door toedoen van een klokkenluider openbaar worden van een schaduwboekhouding 
in de bouwsector.

28 Hieronder wordt volgens de parlementaire geschiedenis verstaan: ‘Controle op de nale
ving van de wet en de daarop berustende bepalingen die plaatsvindt zonder dat sprake 
hoeft te zijn van concrete “naspeuringen” of al dan niet een overtreding is begaan.’

29 Onderzoek is in art. 1 onder k Mw gedefinieerd als: ‘handelingen die worden verricht 
met het oog op de vaststelling dat al dan niet een overtreding is begaan’.
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In zowel de toezichts‑ als de onderzoeksfase beschikken de betrokken 

ambtenaren over de volgende bevoegdheden uit afdeling 5.2 Awb:

1. het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb);

2. het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb);

3. het vorderen van inzage in gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb);

4. het onderzoeken van zaken (art. 5:18 Awb); en

5.  het onderzoeken van vervoermiddelen en lading (art. 5:19 Awb).

Indien sprake is van ‘onderzoek’ hebben de betrokken ambtenaren 

daarnaast een aantal bijkomende bevoegdheden, te weten:

– het verzegelen van bedrijfsruimten en voorwerpen (art. 54 Mw); en

– het betreden en doorzoeken van woningen zonder toestemming 

van de bewoner (art. 55 Mw).

Het onderscheid tussen ‘onderzoek’ en ‘toezicht’ is tevens van 

belang omdat er in het geval van onderzoek een cautieplicht bestaat 

(art. 53 Mw).

Bij de uitoefening van de bevoegdheden door de NMa is eenieder 

verplicht zijn of haar medewerking te verlenen (art. 5:20 Awb). In 

beginsel worden de aan de NMa toegekende toezichts‑ en onder‑

zoeksbevoegdheden echter beperkt door de volgende grenzen: 

proportionaliteit (art. 5:13 Awb), de beperkingen die daaraan bij 

wettelijk voorschrift of besluit van het bestuursorgaan zijn gesteld 

(art. 5:14 Awb), en het nemo tenetur‑beginsel, waaronder het zwijg‑

recht en de bescherming van de vertrouwelijkheid van communica‑

tie tussen advocaten en cliënten (legal professional privilege) (art. 51 

Mw).30 Daarnaast gelden ook de overige algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, voor zover deze zich naar hun aard daarvoor 

lenen.31 Voorts vormen de rechten die voortvloeien uit artikel 6 en 8 

30 Ingevolge art. 51 Mw is het vorderen van inzage in gegevens ex art. 5:17 Awb niet van 
toepassing op geschriften met betrekking tot de toepassing van mededingingsregels, 
gewisseld tussen een onderneming en een advocaat die is toegelaten tot de balie, die 
zich bij de onderneming bevinden, maar waarop, indien zij zich zouden bevinden bij die 
advocaat, art. 5:20 lid 2 Awb van toepassing zou zijn. De werking van dit legal privilege 
is derhalve beperkt tot advocaten die bij de balie zijn ingeschreven en geschriften met 
betrekking tot de toepassing van mededingingsregels. In het Nederlandse mededin
gingsrecht geldt derhalve dat ook advocaten in dienstbetrekking (zogenoemde Cohen
advocaten) bij bedrijven onder de werking van het legal privilegeprincipe vallen. Voor 
bedrijfsjuristen die niet tevens advocaat zijn, geldt dit echter niet. 

31 Via de schakelbepaling van art. 3:1 Awb zijn de abbb die in afdeling 3.2 Awb zijn gecodi
ficeerd, van toepassing op andere handelingen dan besluiten. Ook zonder art. 5:13 Awb 
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EVRM, belangrijke minimumgaranties bij het uitoefenen van deze 

bevoegdheden, waar deze worden gehanteerd met het oog op het 

opleggen van een punitieve sanctie.

De bevoegdheid tot het vorderen van inzage in gegevens en beschei‑

den heeft ook betrekking op elektronische gegevens. Een nieuwe 

onderzoeksmethode die daarbij sinds enige jaren gebruikt wordt, is 

het maken van een forensisch image. Dit is een integrale kopie van 

een digitaal opslagmedium, waardoor tevens inzage kan worden 

verkregen in de digitale bestanden waartoe de onderneming geen 

toegang meer heeft, zoals verwijderde bestanden, de historie van 

bestanden (eerdere versies) en de digitale omgeving van bestanden, 

bijvoorbeeld de status daarvan.32 Het gebruik van deze onderzoeks‑

methode leidde in de zaken HBG Civiel33 en Van Hattum & Blanke-

voort34 tot een voorlopige voorziening. Daarbij achtte de voorzienin‑

genrechter bewijsgaring door middel van het nemen van forensische 

images onder voorwaarden toelaatbaar, niet in de laatste plaats 

vanwege het feit dat de NMa de procedurele rechten van de onder‑

neming in acht neemt en de vertrouwelijkheid van communicatie 

tussen advocaten en cliënten en privacygegevens respecteert. De 

uitspraak van de voorzieningenrechter heeft de NMa gecodificeerd 

in de bekendmaking Werkwijze van de Nederlandse Mededingings‑

autoriteit met betrekking tot het inzien en kopiëren van digitale 

gegevens en bescheiden. De Werkwijze is recentelijk herzien.35

Per 1 oktober 2007 is een aangepaste Mededingingswet in werking 

getreden. Aanleiding voor de aanpassingen waren onder meer de 

uitkomsten van de evaluatie van de Mededingingswet en de Par‑

lementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. Onder de nieuwe 

zou het evenredigheidsbeginsel gelden: art. 3:4 lid 2 Awb codificeert hetzelfde beginsel. 
Artikel 5:13 is opgenomen om dit beginsel voor de bevoegdheden van afdeling 5.2 Awb 
te onderstrepen en aan te scherpen (MvT, Kamerstukken II,  23 700, nr. 3 p. 142).

32 De overweging om een forensisch image te maken is dat daarmee in een mogelijk later 
stadium van de procedure – door middel van het gebruik van een zogenoemde HASH
waarde – kan worden aangetoond dat bestanden en documenten die voor de bewe
zenverklaring van een overtreding worden gebruikt, dezelfde zijn als de bestanden en 
documenten die bij de onderneming zijn aangetroffen.

33 Vzr. Den Haag 9 april 2003, KG 03/342 (HBG Civiel B.V. t. de Staat der Nederlanden).
34 Vzr. Den Haag 9 april 2003, KG 03/341 (Hattum & Blankevoort B.V. t. de Staat der 

Nederlanden).
35 Stcrt. 11 juni 2003, nr. 109. Recentelijk is de ‘Werkwijze m.b.t. het inzien en kopiëren 

van digitale gegevens en bescheiden’ vervangen door ‘NMa digitale werkwijze 2007’ 
(Stcrt. 2007, 243, p. 23).
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bevoegdheden bevinden zich de bevoegdheid tot het betreden en 

doorzoeken van privéwoningen zonder toestemming van de bewo‑

ner (onder toezicht van de rechter‑commissaris36), het opleggen van 

boetes aan feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers ten aanzien van 

inbreuken van ondernemingen en het accepteren van toezeggin‑

gen.37 Bij acceptatie van toezeggingen van ondernemingen worden 

deze vastgelegd in een besluit, waarmee zij rechtens afdwingbaar 

worden. De bevoegdheid tot het betreden en doorzoeken van 

privéwoningen tegen de wil van de bewoner was reeds aan de 

Europese Commissie verleend met de introductie van Verordening 

1/2003 op 1 mei 2004.38 Met de nieuwe opsporings‑ en handha‑

vingsbevoegdheden in de Mededingingswet loopt het Nederlandse 

mededingingsrecht op deze formele punten weer in de pas met 

het communautaire mededingingsrecht. De bevoegdheid van de 

NMa om bestuurlijke boetes op te leggen aan natuurlijke personen 

heeft de Europese Commissie niet. Op dat punt gaan de nationale 

bevoegdheden – net als die van een aantal andere lidstaten van de 

EU – verder dan die van de Europese Commissie.

Boetebeleid

Eind 2001 publiceerde de NMa haar eerste boeterichtsnoeren,39 

waarmee zij transparantie bood ten aanzien van het vaststellen 

van boetes voor overtredingen van het kartelverbod en het verbod 

op misbruik van een economische machtspositie. In 2007 werden 

de boeterichtsnoeren herzien en kwam de NMa Boetecode 200740 

36 Art. 55a Mw bepaalt dat voor het betreden en doorzoeken van een woning zonder 
toestemming van de bewoner altijd een voorafgaande machtiging nodig is van de 
rechtercommissaris. In beginsel zal deze ook aanwezig zijn bij het binnentreden van 
de woning. Voorts geldt deze bevoegdheid tot het betreden en doorzoeken van een 
woning alleen voor zover dat voor de uitoefening van de in art. 5:17 Awb bedoelde 
bevoegdheden redelijkerwijs noodzakelijk is.

37 Wet van 28 juni 2007, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de 
evaluatie van die wet, Stb. 2007, 284.

38 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoe
ring van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 EG Verdrag, PbEU 2003, L 1/1.

39 Boeterichtsnoeren 2001, zoals gewijzigd op 27 juni 2005, Stcrt. 28 juni 2005, 122. Zie 
ook: www.nmanet.nl.

40 Boetecode van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 juni 2007, zoals gewij
zigd bij besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
van 9 oktober 2007 (Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123; Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196; zie ook: 
www.nmanet.nl.
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tot stand. Ten aanzien van de twee materiële verbodsbepalingen 

is de systematiek van de boeterichtsnoeren uit 2001 gehandhaafd. 

Daarnaast geeft de NMa Boetecode 2007 inzicht in de totstand‑

koming van boetes voor andere overtredingen. Hierbij gaat het zowel 

om procedurele overtredingen van de Mededingingswet (zoals niet 

meewerken aan een onderzoek door de NMa, niet melden van een 

concentratie, enzovoort) als om overtredingen van bijzondere secto‑

rale regelgeving met het toezicht waarop de NMa eveneens is belast.

Voor de berekening van boetes voor inbreuken op artikel 6 en 24 Mw 

en artikel 81 en 82 van het Verdrag neemt de NMa Boetecode 2007 

de omzet in de producten waarop de inbreuk betrekking heeft, als 

uitgangspunt. Deze ‘betrokken omzet’ benadert het beste de weer‑

slag die de overtreding heeft op de economie, inclusief het door de 

overtreders behaalde voordeel. Een boete voor een inbreuk op een 

van de twee verbodsbepalingen kan daarmee oplopen tot meer dan 

30 procent van de omzet behaald in producten waarop de inbreuk 

betrekking heeft. Inmiddels is ook de Europese Commissie over‑

gegaan tot een systematiek van beboeting op basis van de ‘betrok‑

ken omzet’, evenals de mededingingsautoriteiten van Duitsland, 

Hongarije, Italië, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

Overigens betekent deze berekeningswijze niet dat de boete beoogt 

de ‘kartelwinst’41 af te romen. Boetes hebben uitsluitend generieke 

en specifiek afschrikwekkende werking tot doel.42

Voor andere overtredingen dan die op het kartelverbod of het 

verbod op misbruik van een economische machtspositie hanteert 

de NMa Boetecode 2007 een systematiek die is gebaseerd op de 

totale omzet van de bij de inbreuk betrokken onderneming. De code 

specificeert ook hoe de NMa bestuursrechtelijke boetes berekent 

die zij kan opleggen aan natuurlijke personen. De NMa is voor zover 

bekend de enige toezichthouder op energie‑ en vervoersmarkten die 

boeteregels voor overtredingen van de desbetreffende wetgeving 

heeft opgesteld (Barendrecht 2007; Van Leeuwen, 2007).

41 Of de voordelen behaald uit andere inbreuken op de mededingingsregels.
42 Randnummers 9 en 10 van de NMa Boetecode 2007.
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Clementiebeleid

In juli 2002 trad het eerste clementieprogramma van de NMa in 

werking. Dit was sterk gemodelleerd naar het clementieprogramma 

van de Europese Commissie. In oktober 2007 is het clementie‑

programma van de NMa op een aantal belangrijke punten aan‑

gepast en verder in overeenstemming gebracht met het clementie‑

programma van de Europese Commissie en dat van de andere 

nationale mededingingsautoriteiten van de EU. Hiertoe bestond 

voor de NMa formeel geen verplichting. De aanpassingen zijn vanuit 

praktische overwegingen ingegeven.43

Het clementiebeleid in Nederland heeft de vorm van uitvoerings‑

regels die de beleidsvrijheid ten aanzien van de boeteoplegging op 

een specifieke manier invullen. Aldus kunnen de clementiericht‑

snoeren worden beschouwd als een species van de algemene boete‑

richtsnoeren. Een clementieprogramma dient een drieledig doel. 

Ten eerste de opsporing van kartels, ten tweede de bewijsgaring ten 

aanzien van kartels en ten derde de destabilisering van kartels. Een 

en ander wordt bereikt door de solidariteit in het kartel te breken via 

het in het vooruitzicht stellen van volledige boete‑immuniteit aan 

de karteldeelnemer die als eerste naar de mededingingsautoriteit 

stapt en alle informatie verstrekt waarover hij beschikt. Tweede en 

volgende karteldeelnemers die zich melden, wordt een geringere 

korting in het vooruitzicht gesteld, indien de informatie waarover 

zij beschikken en die zij via het clementieverzoek verstrekken, ‘aan‑

zienlijke additionele waarde’ bevat ten opzichte van de informatie 

waarover de NMa reeds beschikt. Aan clementietoezeggingen wordt 

onder meer de voorwaarde verbonden dat de clementieverzoeker 

volledig, oprecht en voortdurend met de NMa meewerkt in de proce‑

dure. De vrije wil die aan de indiening van een clementie verzoek ten 

grondslag ligt, maakt het mogelijk een dergelijk vérgaande verplich‑

ting op te leggen aan clementieverzoekers zonder dat dit in strijd is 

met het nemo tenetur‑beginsel.

Schematisch zit het huidige clementieprogramma van de NMa 

als volgt in elkaar. De Richtsnoeren Clementie roepen per kartel 

één rangorde in het leven. Afhankelijk van kort gezegd het tijdstip 

43 Overigens met inachtneming van het ECN Model Leniency Programme ; zie: 
www.ec.europa.eu/comm/competition/ecn/model_leniency_en.pdf.
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van indiening, de vraag of de NMa een onderzoek naar het kartel 

is gestart, en de waarde van de informatie die met het clementie‑

verzoek wordt verstrekt, kan een verzoeker de volgende clementie 

krijgen:

Plaats in de rangorde Onderzoek NMa gestart? Categorie Boetereductie

1e Nee A 100%

1e Ja B 60100%

2e of volgende Eventueel C 1040%

In de tienjarige geschiedenis van de NMa heeft clementie een 

belangrijke rol gespeeld, onder meer bij de vervolging van de groot‑

schalige kartels in de bouwsector vanaf omstreeks 2004. De NMa en 

de politiek deden indertijd een oproep aan de bouwondernemingen 

om bij de NMa clementieverzoeken in te dienen (‘schoon schip 

maken’ in de destijds gehanteerde terminologie), wat leidde tot de 

ontvangst van honderden clementieverzoeken. Dit werd gecombi‑

neerd met versnelde procedures in ruil voor extra kortingen. Deze 

specifieke situatie is inmiddels voorbij.

De belangrijkste wijziging in het huidige clementieprogramma 

van de NMa ten opzichte van het oude is dat daarin niet alleen de 

ondernemingen uit het kartel, maar ook de in dat verband beboet‑

bare natuurlijke personen (feitelijk leidinggevers of opdrachtgevers 

met betrekking tot de kartelgedraging) een clementieverzoek 

kunnen indienen voor zichzelf. De dynamiek tussen onderneming 

en natuurlijke persoon is als volgt. Natuurlijke personen kunnen 

indien zij aan de clementievoorwaarden voldoen, meeprofiteren van 

de clementiecategorie waarop hun onderneming aanspraak heeft. 

Andersom geldt dit niet. Indien een natuurlijke persoon alleen voor 

zichzelf om clementie verzoekt, profiteert de onderneming niet mee 

van diens clementiecategorie. In dat geval krijgt de natuurlijke per‑

soon een zelfstandige plaats in de clementierangorde. Dat betekent 

dat de ondernemingen uit het kartel in de clementierace verslagen 

kunnen worden door een natuurlijke persoon.

Naast de plaats die in het nieuwe clementieprogramma is ingeruimd 

voor de in Nederland beboetbare natuurlijke persoon, is het clemen‑

tieprogramma zoals gezegd op verschillende punten aangepast aan 

de clementieprogramma’s van de mededingingsautoriteiten om ons 

heen. Dit is van praktisch nut omdat kartels die via een clementie‑

verzoek bij de NMa worden gemeld, regelmatig een internationale 
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dimensie hebben. Gezien de flexibele allocatieregels binnen de EU 

tussen de Europese Commissie enerzijds en de nationale mededin‑

gingsautoriteiten anderzijds, worden clementieverzoeken door een 

onderneming vaak ingediend bij zowel de Europese Commissie (voor 

het geval deze de zaak oppakt) als één of meer nationale mededin‑

gingsautoriteiten (voor het geval niet de Europese Commissie maar 

de nationale autoriteiten de zaak oppakken). De meeste clementie‑

programma’s in de EU, waaronder dat van de NMa, kennen inmid‑

dels een systeem van markers. Een marker of ‘voorbehouden rang’ 

houdt in dat een initieel onvolledig clementieverzoek – gezien de 

grote hoeveelheid informatie die veelal door een clementieverzoeker 

in heel korte tijd moet worden verstrekt – niettemin kan leiden tot het 

markeren van de plaats in de clementierangorde, mits het clementie‑

verzoek vervolgens binnen een korte termijn volledig wordt aange‑

vuld. Een species hiervan is het zogenoemde ‘beknopte clementie‑

verzoek’. Dat is een systeem waarmee de eerste melder uit een kartel 

die bij de Europese Commissie én bij drie of meer nationale autoritei‑

ten zijn betrokkenheid bij een kartel meldt, bij de nationale auto‑

riteiten kan volstaan met het aanleveren van de minimuminformatie 

voor een marker. Vervolgens kunnen de nationale autoriteiten te 

allen tijde de clementieverzoeker om een aanvulling van het verzoek 

vragen, maar in gevallen waarin de Commissie de zaak oppakt, zal 

dit vaak niet nodig zijn. Dit systeem verlicht de administratieve last 

voor clementieverzoekers aanzienlijk.

Schadevergoedingsacties

Karteldeelnemers lopen vooral in de Verenigde Staten maar ook 

elders grote risico’s op schadevergoedingsacties van benadeelde klan‑

ten (zie ook hierna de passages over civiele handhaving). Dit heeft op 

twee manieren zijn weerslag op het werk van de NMa in de kartel‑

opsporing in het algemeen en het clementiebeleid in het bijzonder.

Ten eerste hebben karteldeelnemers, onder wie eventuele clemen‑

tieverzoekers, te maken met het risico dat zij bestaande documen‑

ten op verzoek aan een derde moeten verstrekken op grond van 

de regels voor discovery in de Verenigde Staten.44 Op grond van 

44 Op grond van de Amerikaanse Federal Rules of Civil Procedure, section 26(b)(1). In het 
Verenigd Koninkrijk bestaan vergelijkbare regels.
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deze regels kan in beginsel ieder door de onderneming opgesteld 

stuk discoverable zijn, ook wanneer het stuk door een advocaat is 

opgesteld. Dit geldt soms zelfs ten aanzien van kartels die niet actief 

zijn geweest op het grondgebied van de Verenigde Staten. Een op 

schrift gesteld clementieverzoek aan de NMa kan daarmee in begin‑

sel discoverable zijn jegens één of meer Amerikaanse eisers. Het 

zal bovendien in de ogen van die eisers een interessant document 

zijn aangezien het stuk in feite een bekentenis bevat. Om clemen‑

tieverzoekers die waar ook ter wereld in een civiele procedure 

verwikkeld kunnen raken, niet in een nadeliger positie te brengen 

dan andere karteldeelnemers, kan de NMa ermee instemmen dat 

een clementieverzoek niet op schrift wordt gesteld, maar in plaats 

daarvan wordt ingesproken op een geluidsdrager. Reeds bestaande 

bewijsstukken moeten wel worden overhandigd (die waren reeds 

discoverable vanaf het moment dat ze ontstonden). Bij de Europese 

Commissie is dit inmiddels nagenoeg een standaardpraktijk. Bij de 

NMa wordt, evenals bij veel andere nationale mededingingsautori‑

teiten in de EU, een groeiend gedeelte van de clementieverzoeken 

mondeling ingediend.

Ten tweede leidt de mogelijkheid van het vorderen van schadever‑

goeding soms tot verzoeken van derden om stukken uit dossiers 

van de NMa. Op dergelijke verzoeken is de Wet openbaarheid van 

bestuur (WOB) van toepassing. De WOB biedt evenwel de mogelijk‑

heid om verzoeken ten aanzien van stukken uit lopende onderzoe‑

ken te weigeren op grond van het onderzoeksbelang. De NMa benut 

deze weigeringsgrond. Documenten die door clementieverzoekers 

zijn verstrekt, worden door de NMa evenmin openbaar gemaakt op 

grond van de WOB.

Clementieprogramma’s hebben de kartelopsporing wereldwijd 

aanzienlijk effectiever gemaakt. Het clementieprogramma van de 

NMa vormt daarop geen uitzondering en functioneert naar tevre‑

denheid. Het Nederlandse clementieprogramma leidt voortdurend 

tot de opsporing van een aanzienlijk aantal kartels in Nederland. 

Na de bijzondere aanpak van de grootschalige bouwkartels is het 

clementieprogramma van de NMa springlevend gebleven. De NMa 

ontvangt doorgaans tientallen clementieverzoeken per jaar ten 

aanzien van allerlei kartels. De diversiteit van de via het clementie‑

programma gemelde kartels is groot. Het spectrum gaat van relatief 

kleinschalige, lokale kartels op een deel van de Nederlandse markt, 
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Clementieregeling: opbiechten van kartel kan boete voorkomen

Kartels zijn geheime afspraken van marktdeelnemers waarbij zij bijvoorbeeld 

hun prijzen onderling afstemmen of de markt tussen hen verdelen. Deze afspra-

ken zijn nadelig voor de consument omdat ze leiden tot hogere prijzen, minder 

kwaliteit en minder innovatie. Alleen als de kartellisten onderling kunnen ver-

trouwen op de naleving van hun illegale afspraken, kan een kartel standhouden. 

Door deelnemers de mogelijkheid te bieden om het kartel aan de NMa op te 

biechten, wordt het kartel ondermijnd. Degene die als eerst het kartel meldt, 

maakt kans op immuniteit van boete indien de NMa nog niet van het kartel 

op de hoogte was. Latere melders met informatie die ‘aanzienlijke additionele 

waarde’ heeft, maken kans op boetereductie. Sinds 1 oktober 2007 kunnen 

ook natuurlijke personen die betrokken zijn bij een kartel, worden beboet. De 

clementieregeling is hierop aangepast en biedt ook deze personen een uitweg. 

De clementiefunctionaris van de NMa kan in eerste instantie anoniem worden 

benaderd om uit te vinden of immuniteit nog beschikbaar is. Na melding dient 

men volledig mee te werken aan het onderzoek van de NMa. Ook de Europese 

Commissie en veel andere nationale mededingingsautoriteiten in Europa heb-

ben een clementieregeling. De NMa heeft een film gemaakt over de clementie-

regeling. Deze film is te zien op de website: www.nmanet.nl/nederlands/home/

Bedrijven/Clementie/Film_Clementie_in_kartelzaken.asp.

via de grotere nationale kartels, tot kartels die niet alleen Nederland 

beslaan maar daarnaast ook het grondgebied van andere lidstaten.

Een gezond kartelbeleid vereist hoge, afschrikwekkende boetes. 

Dergelijke boetes zijn ook van levensbelang voor de goede werking 

van het clementieprogramma, naast een significante geperci‑

pieerde pakkans. In Nederland zullen hoge persoonlijke boetes aan 

natuurlijke personen in kartelzaken een goede bijdrage kunnen 

leveren aan het kartelbeleid en aan het clementiebeleid. Voor een 

goed clementiebeleid is ten slotte van belang dat de NMa naast haar 

clementiebeleid voldoende aandacht schenkt aan de ambtshalve 

opsporing van kartels.

Ontwikkelingen in de rechtspraak

De belangrijkste bronnen van rechtspraak voor het mededin‑

gingstoezicht door de NMa zijn enerzijds de vaste beroepsrechter 

van de sector bestuursrecht in Rotterdam en, in hoger beroep, het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB), en anderzijds 

de Gemeenschapsrechter in Luxemburg (het Gerecht van Eerste 
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Aanleg van de EG en het Hof van Justitie van de EG in Luxemburg). 

Ten aanzien van de wijze van toetsing van de NMa‑besluiten is van 

belang te vermelden dat de nationale bestuursrechter de sanctie‑

besluiten van de NMa aan een volle toetsing onderwerpt. Daarbij 

toetst hij aan de beginselen uit de Algemene wet bestuursrecht en 

de reikwijdte van de bevoegdheden uit de Mededingingswet. Ook 

ten aanzien van andere besluiten van de NMa lijkt de Nederlandse 

rechter zich naar de toetsingsstandaard te richten die op Europees 

niveau wordt gehanteerd: weliswaar met erkenning van de eigen 

expertise van de toezichthouder in complexe economische materie, 

maar met een indringende toetsing ten aanzien van de feiten en de 

motivering. In het arrest Tetra Laval 45 formuleert het Hof van Justi‑

tie de volgende standaard (nummering toegevoegd door de auteurs): 

‘Dat het Hof de beoordelingsmarge van de Commissie in economi‑

sche kwesties erkent, neemt niet weg dat de gemeenschapsrechter 

de interpretatie van de Commissie van economische gegevens mag 

toetsen. Met name dient de gemeenschapsrechter immers niet enkel 

(1) de materiële juistheid van de aangevoerde bewijselementen, en 

de (2) betrouwbaarheid en (3) samenhang ervan, te controleren, 

maar hij moet ook controleren (4) of die elementen het relevante 

feitenkader vormen voor de beoordeling van een complexe toestand, 

en (5) of zij de daaruit getrokken conclusies kunnen schragen. Een 

dergelijke controle is des te noodzakelijker in geval van een bij het 

onderzoek van een geplande concentratie met conglomeraat effect 

uit te voeren prospectieve analyse.’ Dat deze benadering ook wordt 

gevolgd in andere dan concentratiezaken, blijkt onder meer uit 

een recent arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg,46 waarvan 

rechtsoverweging 57 als volgt luidt: ‘De rechter bij wie een verzoek 

om nietigverklaring van een beschikking tot toepassing van artikel 

81, lid 1, EG aanhangig is, gaat in dit verband over tot een volledige 

toetsing van het onderzoek van de Commissie (arrest Hof van 

11 juli 1985, Remia e.a./Commissie, 42/84, Jurispr. blz. 2545, punt 34, 

en arrest Bayer/Commissie, punt 47 hierboven, punt 62), tenzij dit 

onderzoek een ingewikkelde economische beoordeling inhoudt, in 

welk geval de toetsing wordt beperkt tot de vragen of er geen sprake 

45 Arrest van 15 februari 2005 in zaak C12/03P (Commissie t. Tetra Laval), Jur. 2005, 
p. I987.

46 Arrest van 27 september 2006 in zaak T 168/01 (GlaxoSmithKline Services t. 
 Commissie), Jur. 2006, p. II2969.
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is van misbruik van bevoegdheid, of de procedurevoorschriften 

en het motiveringsvereiste in acht zijn genomen, of de feiten juist 

zijn weergegeven en of er geen sprake is van een kennelijk onjuiste 

beoordeling van deze feiten (arrest Remia e.a./Commissie, reeds aan‑

gehaald, punt 34, en arrest Aalborg Portland e.a./Commissie, punt 55 

hierboven, punt 279).’ Het CBB volgde dezelfde benadering in zijn 

uitspraken in de zaken Nuon en Essent47 en Mobiele Operators.48

Daarnaast speelt ook het EVRM een belangrijke rol. Zo vloeien uit 

artikel 6 EVRM verschillende waarborgen voort die in sanctiezaken 

– waar immers sprake is van een criminal charge – continu door de 

NMa in acht moeten worden genomen. Daarbij valt te denken aan 

de onschuldpresumptie, de rechten van de verdediging en het recht 

op berechting binnen een redelijke termijn. In de beroepsfase en de 

hogerberoepsfase bij de bestuursrechter komen deze waarborgen 

dan ook regelmatig aan de orde.49 De Gemeenschapsrechter past de 

beginselen die ten grondslag liggen aan het EVRM, eveneens toe op 

sanctiebesluiten van de Europese Commissie.

Op het materiële vlak is in de recente jaren een belangrijke rode lijn 

te ontwaren in de rechtspraak, die samengevat kan worden als de 

‘economisering’ van het mededingingsrecht. Dat wil zeggen dat 

er een grotere aandacht is voor de economische context, waarbij 

meer wordt verwacht dan het enkele toepassen van de formele 

(in de rechtspraak ontwikkelde) criteria voor het aantonen van een 

bepaalde overtreding. Vooral in de rechtspraak over het begrip 

afspraak,50 mededingingsbeperking,51 de merkbaarheid van een 

47 CBB 28 november 2006, AWB 05/440 (Nuon en Essent).
48 CBB 31 december 2007, AWB 06/657 (Mobiele operators).
49 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 13 juli 2006, MEDED 04/3242, 04/3244, 04/3276, 

06/1036 en 06/1039 – WILD, 04/3243, 04/3255, 06/1038 en 06/1041 – STRN (Mobiele 
operators), Rb. Rotterdam 22 mei 2006, MEDED 03/3812 BRO1 en MEDED 03/3824 
BRO1 (AUV en Aesculaap), en (in dezelfde zaak) meest recent CBB 3 juli 2008, AWB 
06/526 en 06/532.

50 Rb. Rotterdam 13 juli 2006, MEDED 04/3242, 04/3244, 04/3276, 06/1036 en 06/1039 
– WILD, 04/3243, 04/3255, 06/1038 en 06/1041 – STRN (Mobiele operators); Rb. Rot
terdam 18 juli 2007, 06/12 WILD, 06/26 VRLK en 06/28 WILD (Fietsfabrikanten).

51 CBB 28 oktober 2005, AWB 04/794 en 04/829 (Vereniging Modint en Modint Credit & 
Finance B.V.); Rb. Rotterdam 17 juli 2006, MEDED 05/2213, 05/2214 en 05/2215 – WILD 
(NIP, NVVP en LVE).
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mededingingsbeperking52 en het ontstaan van een economische 

machtspositie53 of het misbruik daarvan54 komt tot uitdrukking dat 

een analyse van de context van de afspraak of gedragingen en van 

de betrokken partijen, producten en markten noodzakelijk is voor 

een juiste beoordeling. Voor de praktijk van de NMa is deze ontwik‑

keling van belang en van invloed op de bewijsvoering in zaken 

en noodzaakt zij vaker tot vergaand onderzoek. Zo zal de NMa 

veronderstellingen en aannames die zij ten grondslag legt aan haar 

besluitvorming in een bepaalde zaak, doorgaans moeten kunnen 

onderbouwen met feiten uit het dossier, zodat de rechter kan toetsen 

of de door de NMa geschetste situatie voldoet aan de economische 

realiteit op desbetreffende markt.55

Aangepaste fusietoets

In de per 1 oktober 2007 gewijzigde toetsingsnorm voor concen‑

traties56 zou eveneens een meer economische benadering van 

de concentratiecontrole kunnen worden gezien. Die toets is in 

overeenstemming gebracht met de toetsingsnorm van Verordening 

139/2004.57 Een concentratie wordt verboden indien de concentratie 

de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel 

daarvan op significante wijze belemmert, met name als het resultaat 

van het in het leven roepen of het versterken van een economische 

machtspositie. In deze nieuwe formulering wordt niet langer het 

ontstaan of versterken van een economische machtspositie centraal 

gesteld, maar veeleer de mededingingsbeperkende effecten van de 

voorgenomen concentratie. Door de nieuwe formulering van de 

52 CBB 28 oktober 2005, AWB 04/794 en 04/829 (Vereniging Modint en Modint Credit & 
Finance B.V.); CBB 7 december 2005, AWB 04/237 en 04/249 (Secon Group B.V. en GStar 
International B.V.); Rb. Rotterdam 28 februari 2006, MEDED 04/3141 (BOVAG); Rb. Rotter
dam 22 mei 2006, MEDED 03/3812 BRO1 en MEDED 03/3824 BRO1 (AUV en Aesculaap).

53 CBB 28 november 2006, AWB 05/440 (Nuon en Essent). 
54 Rb. Rotterdam 4 juli 2007, MEDED 05/3911STRN (CRV Holding B.V.).
55 De verhouding tussen een meer economische benadering van het mededingingsrecht 

en de eisen die de rechtspraak stelt aan de motivering van beslissingen van de toe
zichthouders, komt aan de orde in de studie van Laura Parrett (2008).

56 De achtergrond van de overgang naar de gewijzigde formulering van de fusietoets 
staat uitvoerig beschreven in het proefschrift van Sigrid Stroux (2004).

57 Voor een beoordeling van de praktijk onder de nieuwe Europese fustietoets, zie Alberto 
Heimler (2008) en Gregory J. Werden (2008).
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toetsingsnorm kunnen thans ook concentraties worden beoordeeld 

waarbij géén economische machtspositie ontstaat, maar bijvoor‑

beeld wel een (non‑collusief) oligopolie.58 Daardoor wordt tevens 

bewerkstelligd dat de taak van concentratiecontrole, te weten het 

voorkomen van inefficiënties in de markt als gevolg van het tot stand 

komen van concentraties, wordt versterkt. Ook de richtsnoeren die 

de Commissie heeft uitgebracht over de concentratiecontrole,59 

geven blijk van een meer economische benadering.

Europese en internationale samenwerking

Samenwerkingsverbanden: ECN, ECA, ICN

De eerste toepassingsregels van de mededingingsbepalingen60 

regelden al een vorm van samenwerking tussen nationale toezicht‑

houders en de Europese Commissie. Sinds de modernisering van 

het communautaire mededingingsrecht61 is deze samenwerking 

veel uitgebreider geregeld. In Verordening 1/2003 ligt vast dat de 

nationale mededingingsautoriteiten en de Europese Commis‑

sie bevoegd zijn voor de toepassing van artikel 81 en 82 van het 

Verdrag.62 Het bevat een mechanisme voor de allocatie van zaken, 

58 Kamerstukken II 2004/05, 30 071, nr. 3, p. 20.
59 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening 

van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, PbEU, C 31/5, 
5  februari 2004; Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Coun-
cil Regulation on the control of concentrations between undertakings, te raadplegen op: 
www.ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/nonhorizontalguidelines.pdf.

60 Art. 10 van Verordening nr. 17 (zie voetnoot 15).
61 Zoals uiteengezet in voetnoot 26 wordt onder de modernisering mede verstaan de 

wijziging in de toepassingspraktijk waarbij het monopolie voor toepassing van art. 81 lid 
3 EG werd opgeheven dat eertijds bij de Europese Commissie lag. Daarnaast omvat de 
modernisering de aanpassing van de Concentratiecontroleverordening en de totstand
koming van een economischer benadering van het mededingingsrecht, in het bijzonder 
ten aanzien van art. 82 EG. Zie voor de reflectie over de toepassing van art. 82 EG, het 
document over uitsluitingsmisbruik (alleen in het Engels beschikbaar), DG Competition 
discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, op: 
www.ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf.

62 Zie in het bijzonder de art. 11, 12 en 28 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad 
van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de 
art. 81 en 82 van het Verdrag, PbEU, L 1/1, 4 januari 2003.
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dat in een Mededeling van de Europese Commissie63 nader is 

uitgewerkt. De mededingingsautoriteiten van de EU werken samen 

in het European Competition Network (ECN), dat wordt gekenmerkt 

door onderlinge informatie‑uitwisseling en intensieve samen‑

werking. Informeel hadden de mededingingsautoriteiten al eerder 

een samenwerking opgezet onder de naam European Competition 

Authorities (ECA). Deze ‘denktank’ van de Europese mededingings‑

autoriteiten bracht onder andere een gezamenlijke inschatting uit 

van de mededingingsrisico’s in retailbankmarkten, in het bijzonder 

met het oog op de totstandkoming van één Europese betaalmarkt 

(SEPA).64 In hetzelfde verband kwamen tevens de eerste vuistregels 

voor clementieprogramma’s tot stand.65 Ook wereldwijd werken 

toezichthouders op de mededinging nauw samen, zowel in het kader 

van de OESO66 als in het aan mededinging gewijde International 

Competition Network.67 Het belang van goede marktwerking krijgt, 

ook dankzij de invloed van de Wereldbank en dankzij bilaterale 

contacten van de EU met haar handelspartners, meer prominente 

aandacht. Volgens de recente uitgave van de jaarlijkse evaluatie 

van het mededingingstoezicht in de wereld hebben Japan en Korea 

krachtige autoriteiten op dit vlak.68

Begrippen uitgelegd conform communautair recht

De Nederlandse wetgever heeft uitgesproken dat de materiële 

begrippen van de Mededingingswet dienen aan te sluiten bij het 

communautaire recht.69 Bij de uitleg van termen in de Mededin‑

gingswet volgt de NMa dan ook de beschikkingenpraktijk van de 

Europese Commissie en de rechtspraak van de Gemeenschaps‑

63 Mededeling van de Europese Commissie betreffende de samenwerking binnen het 
netwerk van mededingingsautoriteiten, PbEU, C 101/43, 27 april 2004.

64 Competition issues in retail banking and payments systems markets in the EU, ECA Finan-
cial Services Subgroup, juni 2006; zie de website van de NMa (www.nmanet.nl).

65 ECA Principles for Leniency Programmes, 2001; zie: www.gvh.hu/domain2/files/modu
les/module25/450605DB1FE9DC36.pdf.

66 Met name in het Competition Committee ; zie: www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37
463_1_1_1_1_37463,00.html.

67 Zie: www.internationalcompetitionnetwork.org.
68 Tokyo and Seoul join vanguard on cartels, Financial Times 10 juni 2008.
69 MvT bij het wetsontwerp Mededingingswet, Kamerstukken II 1995/96, 24 707, p. 78. 

Zie ook HR 14 oktober 2005, NJ 2006, 172 (Bos/VTN); CBB 15 juli 2004, LJN AQ1727 
(Nos/NMa).
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rechter. Hiermee wordt eenvormig recht gecreëerd. Deze duidelijk‑

heid bevordert de rechtszekerheid. Bedrijven hoeven hier geen 

of nauwelijks afwijkende spelregels te verwachten wat betreft de 

markt werking. Dit draagt bij aan een ‘gelijk speelveld’ (level playing 

field) voor de economische actoren in Europa.

Relatie met de andere Nederlandse toezichthouders

ZBO-status

Was de NMa feitelijk al onafhankelijk sinds haar oprichting, in 

2005 werd deze autonome status geformaliseerd met de totstand‑

koming van de aanpassingswet van de Mededingingswet waardoor 

de Raad van Bestuur van de NMa een zelfstandig bestuursorgaan 

(ZBO) werd.70 Naast andere wijzigingen verviel de mogelijkheid voor 

de minister van Economische Zaken om in individuele gevallen 

aanwijzingen te geven.71 Een onafhankelijke positie van de markt‑

toezichthouder garandeert dat de NMa vanuit haar expertise haar 

wettelijke taakopdracht kan vervullen zonder beïnvloeding van 

politieke zijde of onder druk van gevestigde belangen in het bedrijfs‑

leven. In het bijzonder in liberaliserende markten hecht de wetgever 

een groot belang aan een dergelijke autonomie.72

70 Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband 
met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautori
teit tot zelfstandig bestuursorgaan, Stb. 2005, 172.

71 Alleen in concentratiezaken bleef de bevoegdheid een door de NMa afgewezen 
concentratie alsnog om gewichtige redenen van algemeen belang die zwaarder wegen 
dan de te verwachte belemmering van de mededinging toe te staan (art. 47 Mw), 
gehandhaafd. Deze bevoegdheid is nog nooit gebruikt.

72 Bij de totstandkoming van de wetgeving uit hoofde van het derde liberalisatiepakket 
energie van de Europese Commissie, onlangs behandeld in het Europese Parlement, 
worden nog meer waarborgen voor onafhankelijkheid ingevoerd die zullen gelden voor 
de Energiekamer van de NMa. Zie het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeen
schappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (Document COM(2007)528 
def.), 19 september 2007, op: www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=COM:2007:0528:FIN:NL:PDF  en het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeen
schappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (Document COM(2007)529 
def.), 19 september 2007, op: www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2007:0529:FIN:NL:PDF .
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Energie en vervoer

Het markttoezicht op de geliberaliseerde gas‑ en elektriciteitsmark‑

ten en op de markten voor openbaar personenvervoer, spoorver‑

voer, loodswezen en luchtvaart is toebedeeld aan (kamers van) 

de NMa. De Energiekamer73 ziet toe op de opening van de elektri‑

citeits‑ en gasmarkten en op het functioneren van spelers op de 

inmiddels geliberaliseerde markten.74 De Vervoerkamer is bevoegd 

op vervoersgebied.75 Liberalisering in deze sectoren vloeit voort 

uit de Europese regelgeving in het kader van de interne markt. De 

uniforme benadering van mededingingsbegrippen, economische 

theorieën en handhavingsbeleid tussen het algemene mededin‑

gingstoezicht en de energie‑ en vervoersector brengt voordelen 

met zich die goed zouden kunnen worden uitgebreid naar andere 

sectorspecifieke regulering.

Sectorspecifieke toezichthouders

Naast de sectorspecifieke toezichthouders die bij de NMa zijn 

ondergebracht, zijn er ook nog andere sectorspecifieke toezicht‑

houders. De NMa onderhoudt nauwe contacten en werkt samen 

met deze andere toezichthouders, zoals de OPTA,76 de NZa,77 

73 Tot 1 juni 2008 heette de Energiekamer de Dienst toezicht en uitvoering energie (DTe).
74 Op basis van de Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, 

het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998), Stb. 1998, 427 en 
de Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas 
(Gaswet), Stb. 2000, 305.

75 Op grond van de Wet van 6 juli 2000, houdende nieuwe regels omtrent het openbaar 
vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer (Wet personenvervoer 2000), Stb. 2000, 
314, de Wet van 23 april 2003, houdende nieuwe algemene regels over de aanleg, het 
beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer 
over spoorwegen (Spoorwegwet), de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet 
luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol, Stb. 2006, 331 en de Wet 
van 20 december 2007 tot wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in 
verband met de invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door 
registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Wet markttoezicht 
registerloodsen), Stb. 2007, 559.

76 Wet van 19 oktober 1998, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommu
nicatiewet), Stb. 1998, 610; Beschikking van de Minister van Justitie van 15 mei 2000, 
houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Postwet, zoals deze luidt met 
ingang van 1 juni 2000, Stb. 2000, 201.

77 Wet van 7 juli 2006, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en be
heerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktorde
ning gezondheidszorg), Stb. 2006, 415.
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de Consumentenautoriteit,78 het Commissariaat voor de Media 

(CvdM)79 en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).80 Zo dienen 

de NMa en OPTA bijvoorbeeld overeenstemming te bereiken over 

begripsafbakening van marktmacht in de telecommunicatiemarkt. 

Vanwege de samenwerking hebben de NMa en OPTA een samen‑

werkingsprotocol opgesteld.81 Ook met de NZa, het CvdM en het 

SodM heeft de NMa een samenwerkingsprotocol opgesteld.82 Deze 

protocollen regelen onder meer op welke wijze en wanneer infor‑

matie tussen de toezichthouders kan of moet worden uitgewisseld 

en wat de taakafbakening is tussen de NMa en de sectorspecifieke 

toezichthouder.

Toekomstperspectieven

Ontwikkelingen met betrekking tot het mededingingsrecht en de 

handhaving daarvan zijn en blijven gaande. De economisering van 

het mededingingsrecht is een van die ontwikkelingen. Deze ontwik‑

keling vereist dat een toezichthouder beschikt over goede en actuele 

marktkennis, opdat hij gedragingen van ondernemingen kan 

plaatsen in de economische context waarbinnen deze zich afspelen. 

Daardoor kan worden voorkomen dat gedrag ten onrechte in een 

besluit wordt verboden (‘vals positieve uitkomst’) of, omgekeerd, dat 

gedrag ten onrechte niet wordt verboden (‘vals negatieve uitkomst’). 

Een punt van aandacht is dat gewaakt dient te worden voor over‑

economisering. Een balans zal moeten worden gevonden tussen 

economische scherpte en verfijning enerzijds en uitvoerbaarheid, 

duidelijkheid, voorspelbaarheid en rechtszekerheid anderzijds. Een 

per se‑verbod op gedragingen die tot doel hebben de mededinging te 

78 Wet van 20 november 2006, houdende regels omtrent instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handha
ving consumentenbescherming), Stb. 2006, 591. 

79 Wet van 21 april 1987, houdende regels betreffende de verzorging van radio en 
televisieprogramma’s, de omroepbijdrage en de steunverlening aan persorganen (Me
diawet), Stb. 1987, 249.

80 Wet van 31 oktober 2002, houdende regels met betrekking tot het onderzoek naar en 
het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activitei
ten (Mijnbouwwet), Stb. 2002, 542.

81 Samenwerkingsprotocol NMaOPTA, Stcrt. 2004, 121, gewijzigd in Stcrt. 2005, 122.
82 Samenwerkingsprotocol NMaNZa d.d. 10 oktober 2006, gepubliceerd op de website 

van de NMa (www.nmanet.nl); samenwerkingsprotocol NMaSodM, Stcrt. 2007, 99.
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beperken, moet blijven gelden, zodat ondernemingen die zich schul‑

dig maken aan dergelijk gedrag, zonder pardon kunnen worden 

aangepakt en beboet.

Tot de ontwikkelingen die de nabije toekomst vermoedelijk zal 

brengen, behoort ook een verbreding van het gamma aan methoden 

ter bevordering van de naleving van de mededingingsregels. Naast 

publieke handhaving zal de civiele handhaving een grotere rol 

krijgen. Hierbij komen private marktpartijen, zowel concurrenten 

als consumenten, op voor hun rechten onder de mededingings‑

bepalingen. De Europese Commissie heeft in 2004 het debat over 

deze aanvullende vorm van handhaving geopend met de publicatie 

van een Groenboek.83 Zij heeft onlangs in een Witboek84 concrete 

voorstellen gedaan tot verbetering van de mogelijkheden tot civiele 

handhaving in de lidstaten. Het document bevat onder meer 

gedachten over de bewijslastverdeling in dergelijke zaken, de vraag 

welke partij schade kan vorderen (de uiteindelijke consument of 

ook tussenliggende schakels van afnemers van de inbreukmakers), 

de mogelijkheid van collectief optreden in rechte, de erkenning 

van definitieve beschikkingen van de kartelautoriteiten als bewijs 

van de inbreuk in civilibus en het opstellen van modelberekeningen 

voor kartelschade. Na afsluiting van de huidige consultatieronde 

volgt wellicht Europese regelgeving op sommige van deze punten. 

Uiteraard dient verbreding van de handhaving tot particuliere 

partijen de succesrijke publieke handhaving niet te verstoren. De 

Europese Commissie benadrukt dat adequate bescherming van 

clementieverzoekers tegen civiele procedures moet voorkomen dat 

het clementie‑instrument wordt ondergraven. Ook dient te worden 

voorkomen dat procespartijen door het opvragen van dossiers 

lopende onderzoeken van de mededingingsautoriteiten doorkruisen 

(zie ook wat hierover is opgemerkt in het kader van de WOB).

Een ander instrument dat thans onderwerp van discussie is, is dat 

van direct settlements ofwel schikkingen. De Europese Commis‑

sie heeft met betrekking tot dit instrument een consultatieronde 

83 COM(2005)672 def., Groenboek Schadevorderingen wegens schending van de commu-
nautaire antitrustregels (door de Europese Commissie ingediend), Brussel, 19 december 
2005 (SEC(2005)1732).

84 COM(2008)165 def., Witboek betreffende schadevergoedingsacties wegens schending 
van de communautaire mededingingsregels, Brussel, 2 april 2008 (SEC(2008)404; 
SEC(2008)405; SEC(2008)406).
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geopend. Een punt van aandacht en zorg wat betreft het gebruik van 

de schikking om zaken tot een eind te brengen, is dat het de aantrek‑

kelijkheid van clementieprogramma’s kan aantasten. De relatieve 

aantrekkelijkheid van de boete‑immuniteit voor eerste melders en 

van de voor de vervolging evenzeer belangrijke tweede en volgende 

clementieverzoekers zou kunnen worden aangetast als een te hoge 

boetevermindering in het vooruitzicht wordt gesteld als gevolg van 

een schikking verderop in het proces, wanneer duidelijk is dat de 

mededingingsautoriteit een zaak heeft. Dit zou immers een afwach‑

tende houding van karteldeelnemers in de hand kunnen werken.

Een andere actuele ontwikkeling is dat door een zich verder integre‑

rende interne Europese markt een roep ontstaat om uniformering 

van toezichtsregels en toezichtspraktijk. Hoewel de aansluiting van 

de Mededingingswet bij het communautaire recht strikt genomen 

beperkt is tot de materiële begrippen, valt ook op formeel vlak 

convergentie te ontwaren.85 Ten aanzien van allerlei onderwerpen, 

zoals de modernisering van het mededingingsrecht in het alge‑

meen, clementie, beboeting, civiele handhaving en prioritering in 

het bijzonder, vindt een belangrijke mate van afstemming plaats 

binnen de hiervoor genoemde internationale netwerken van mede‑

dingingsautoriteiten. Die afstemming is vaak informeel van aard 

en praktisch georiënteerd. Verdere convergentie van het toezichts‑

instrumentarium, zoals ten aanzien van bestuurlijke boetes,86 

levert een gelijker speelveld op voor ondernemingen en consumen‑

ten binnen Europa. Een vrije marktomgeving voor economische 

activiteiten en afgestemd overheidsoptreden bij inbreuken op de 

marktwerking zijn gunstig voor het investeringsklimaat in Neder‑

land en in Europa.

85 De vraag naar de afbakening van het materiële en het formele recht, dat zoals gezegd 
in beginsel nationaal is georganiseerd, is momenteel overigens aan de orde in een 
prejudiciële verwijzing van het CBB. In zaak C8/08 (Mobiele Operators vs. Raad van 
Bestuur NMa) stelde het CBB vragen van uitleg over het begrip onderling afgestemde 
feitelijke gedraging. In het bijzonder is de vraag aan de orde ‘of het bewijs van causaal 
verband tussen onderlinge afstemming en marktgedrag moet worden geleverd en 
beoordeeld overeenkomstig de regels van het nationale recht’, mits aan de eisen van 
gelijkwaardigheid en effectiviteit is voldaan, dan wel of dit element een onderdeel is 
van een communautair begrip en daarmee naar communautair recht dient te worden 
uitgelegd. Zie: PbEU, C 92/11, 12 april 2008.

86 In de zomer van 2008 zijn in ECAverband Principles for convergence bekendgemaakt 
voor de oplegging van bestuursrechtelijke boetes aan ondernemingen wegens een 
materiële inbreuk op het mededingingsrecht. Zie: www.nmanet.nl/Images/ECA%20
Principles_tcm16117437.pdf.
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Tot slot

Tot tien jaar geleden werd Nederland beschouwd als het kartel‑

paradijs van Europa. De afgelopen tien jaar is door de NMa veel werk 

verzet om mededinging een volwaardig onderdeel te laten worden 

van goed ondernemerschap. Illustratief in dit verband zijn de uit‑

komsten van een onderzoek naar anticipatie‑effecten en spontane 

naleving van de Mededingingswet bij het midden‑ en kleinbedrijf 

(mkb). Deze uitkomsten duiden op anticipatie en spontane naleving 

van ondernemingen op handhaving door de NMa, zonder dat de 

NMa daadwerkelijk is opgetreden.87 Transparantie en voorspelbaar‑

heid van NMa‑besluiten zijn daarbij van groot belang. Transparante 

en consistente toepassing van de regels door de NMa in haar beslui‑

ten heeft tot doel dat ondernemingen die regels naleven.

De Algemene Rekenkamer concludeerde in haar rapport uit 2007 

‘dat de NMa in haar relatief korte bestaan een grote ontwikkeling 

heeft doorgemaakt en al veel heeft bereikt’.88 Toch blijft er nog veel 

te doen. De nieuw verworven bevoegdheden van de NMa, waar‑

onder de mogelijkheid feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers aan 

inbreuken te beboeten en de mogelijkheid toezeggingen te accep‑

teren, zullen daartoe worden ingezet. Het gebruik van de nieuwe 

bevoegdheden zal aanleiding vormen voor het verkennen van de 

grenzen ervan en het creëren van jurisprudentie. Niet alleen de 

nieuwe bevoegdheden leiden tot een verdere ontwikkeling van het 

mededingingsrecht, ook de rechtspraak draagt daaraan bij. De rode 

lijn in deze rechtspraak is – zoals hiervoor aangegeven – de ‘econo‑

misering’ van het mededingingsrecht. Daarbij zij als kanttekening 

gemaakt dat moet worden gewaakt voor over‑economisering. De 

uitdaging voor de komende jaren is erin gelegen een balans te 

vinden tussen de economische en juridische benadering van de 

toepassing van het mededingingsrecht. Dit is nodig om de NMa 

slagvaardig te houden en ondernemingen duidelijkheid te kunnen 

bieden over wat het mededingingsrecht van hen verlangt.

De gang van kartelparadijs Nederland naar een goed functione‑

rende markt die sinds de inwerkingtreding van de Mededingingswet 

en de oprichting van de NMa is gemaakt, is nog niet voltooid. Naast 

87 NMa 2006, p. 7273. 
88 Kamerstukken II 2006/07, 31 055, nr. 12, p. 14.
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het ambtshalve onderzoek van de NMa naar kartels zijn en blijven 

tips, klachten, klokkenluiders en clementieaanvragen van groot 

belang voor het werk van de NMa om het kartelparadijs definitief 

plaats te laten maken voor een goed functionerende markt.
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Keuzes in gedragstoezicht: 
de casus kredietverstrekking

T. Brosens, W.O. Bijkerk en J. Gevaert*

Toezicht op de financiële markten heeft economische en maat‑

schappelijke consequenties. De wijze waarop het toezicht wordt 

ingericht is van groot belang. In deze bijdrage zetten we keuzes 

uiteen die bepalen hoe gedragstoezicht ingericht wordt. We leggen 

eerst uit wat de rol van gedragstoezicht is. Daarna gaan we in op 

de keuzes die aan de inrichting van gedragstoezicht ten grondslag 

liggen. Vervolgens illustreren we aan de hand van de casus krediet‑

verlening hoe deze keuzes in de praktijk gemaakt worden.

De rol van gedrag in toezicht op financiële markten

Eerlijke en efficiënte markten zijn in ieders belang. Soms faalt de 

markt echter om zelf de beste uitkomst te bereiken. Toezicht is in 

het leven geroepen om maatschappelijke schade als gevolg van 

marktfalen te voorkomen door marktpartijen bepaalde verplichtin‑

gen op te leggen. Verschillende vormen van marktfalen vragen om 

verschillende toezichtsvormen. Op de financiële markten zijn dit 

mededingings‑, prudentieel, systeem‑ en gedragstoezicht. Mede‑

dingingstoezicht waarborgt concurrentie en eerlijke prijsvorming.1 

Prudentieel toezicht toetst de financiële stabiliteit van individuele 

instellingen en systeemtoezicht de stabiliteit van het financiële sys‑

teem als geheel. Gedragstoezicht ten slotte is erop gericht markten 

efficiënt te laten functioneren, consumenten tot op zekere hoogte te 

beschermen, en zorgvuldig en integer handelen van marktpartijen 

te bewerkstelligen. Dit alles ter versterking van het voor financiële 

markten cruciale vertrouwen.

* Drs. Teunis Brosens en drs. Werner Bijkerk zijn beiden senior econoom bij de afdeling 
Strategie, Beleid en Internationale Zaken van de AFM. Jeroen Gevaert is toezichthou
der bij de AFM.

1 Eerlijke prijsvorming op de (openbare) kapitaalmarkten is overigens ook een belangrijk 
doel van het gedragstoezicht van de AFM.
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De maatschappij heeft gedragstoezichthouders uitgerust met 

bepaalde macht, zoals beboeten en bestraffen, beïnvloeden en 

beperken van de bedrijfsvoering, het verstrekken en intrekken 

van vergunningen en het stellen van eisen aan het uitvoeren van 

bepaalde diensten. De wijze waarop deze macht wordt gebruikt, 

heeft invloed op de ordening en het functioneren van markten, het 

vertrouwen in markten en uiteindelijk op de welvaart. Daarom is het 

belangrijk dat de kwaliteit van het toezicht goed is.

De invulling van gedragstoezicht hangt af van keuzes op een aantal 

dimensies. Belangrijke keuzes zijn de mate waarin zwakke partijen 

beschermd moeten worden, de keuze tussen principes en regels, de 

mate waarin toezicht aan de markt zelf wordt overgelaten, en de mix 

van preventie en repressie. In de vier hiernavolgende paragrafen 

laten we zien welke afwegingen een belangrijke rol spelen bij het 

maken van deze keuzes.

Laisser faire of consumentenbescherming

In een laisser faire-benadering gaat het om het scheppen van de 

juiste omstandigheden voor marktpartijen om hun eigen afweging 

te maken. Dit begint met betrouwbare instituties, zoals een respec‑

tabel en consistent rechtssysteem, afwezigheid van manipulatie, 

corruptie en marktmisbruik, en vrije toegang tot de markt voor 

allen met de juiste kwalificaties. Een volgende voorwaarde is trans‑

parantie: het tijdig en voor alle marktpartijen beschikbaar zijn van 

duidelijke informatie. Transparantie staat niet gelijk aan zo veel 

mogelijk informatie. Het gaat niet alleen om de kwantiteit van de in‑

formatie, maar ook om de kwaliteit ervan, oftewel de bruikbaarheid, 

toegankelijkheid en juistheid. Een jaarverslag van telefoonboekfor‑

maat met tientallen tabellen en bijlages is niet per se informatiever 

dan een kort maar kernachtig betoog. Deze afweging tussen kwanti‑

teit en kwaliteit is in de huidige kredietcrisis weer uiterst actueel.

De laisser faire-benadering geeft marktpartijen optimale vrijheid 

om kennis te vergaren over de markt, en op basis daarvan de beste 

keuze te maken. Dit veronderstelt wel dat partijen daartoe in staat 

zijn. Zij moeten dus de mogelijkheid hebben om zich in de markt te 

verdiepen, en in staat zijn de vergaarde informatie te beoordelen. 

Van professionele partijen als banken, verzekeraars en grote inves‑

teerders mag dit inderdaad worden verwacht. Als zij inschattings‑
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fouten maken, moeten ze zelf op de blaren zitten. De andere kant op 

werkt het immers ook zo: deze partijen plukken zelf de vruchten van 

hun juiste beslissingen. Ondernemerschap brengt zowel rendement 

als risico.

Consumenten zijn minder goed in staat informatie te vergaren en 

te evalueren. Het ligt daarom voor de hand om hen tot op zekere 

hoogte tegen verkeerde keuzes te beschermen. Een eerste stap van 

het laisser faire-model naar een beschermingsmodel is voorlichting 

voor consumenten. Veel landen hebben campagnes om consumen‑

ten bewust te maken van de belangrijkste afwegingen die zij moeten 

maken bij de aankoop van financiële producten. Een volgende 

stap in de richting van het beschermingsmodel is om verkopers te 

verplichten belangrijke productkenmerken duidelijk te commu‑

niceren. Bekend zijn de risico‑indicator die aangeeft hoe groot de 

kans is geld te verliezen bij reclames voor beleggingsproducten, en 

de disclaimer dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden 

voor de toekomst. Ook kredietreclames moeten bepaalde informatie 

bevatten. De financiële bijsluiter en het prospectus zijn voorbeelden 

van gestandaardiseerde informatiedocumenten. Deze zijn bedoeld 

om het potentiële kopers gemakkelijker te maken om de belangrijk‑

ste informatie te vergaren en te vergelijken.

Weer een stap verder is het eisen stellen aan de geschiktheid van 

een product voor de klant. Zo kan de verkoper worden verplicht 

informatie in te winnen over de wensen en mogelijkheden van zijn 

klanten. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid 

van een aankoop niet langer alleen bij de koper, maar gedeeltelijk 

ook bij de verkoper. Wanneer de verkoper achteraf niet kan aanto‑

nen dat het product overeenstemde met de wensen en mogelijk‑

heden van de koper, heeft hij iets uit te leggen. Een ander voorbeeld 

dat de consument bescherming biedt tegen wanverkoop, is de 

Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Deze code stelt onder 

andere eisen aan de maximale woonlasten als percentage van het 

inkomen. Hypotheekaanbieders moeten aan deze criteria voldoen, 

of afwijkingen ervan motiveren.

Groot‑Brittannië gaat in het beschermen van consumenten nog een 

stap verder. Naast voorlichtingscampagnes en productregulering, 

wil men een gratis financiële adviesdienst in gaan stellen (HM 

Treasury, 2008).

Het beschermingsmodel kan zoek‑ en transactiekosten voor de 

beschermde partij verminderen. Het wordt voor haar gemakkelijker 
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om informatie te verzamelen en te interpreteren. De keerzijde hier‑

van is dat de verkopende partij extra inspanningen moet verrichten. 

Te veel bescherming van kopers kan ook moral hazard in de hand 

werken. Wanneer kopers ervan overtuigd zijn dat verkopers en de 

overheid hen voor alle gevaren behoeden, stellen zij zichzelf minder 

kritisch op. Er ontstaat een vals gevoel van veiligheid, waardoor 

kopers minder moeite doen om producten te doorgronden en bereid 

zijn grotere risico’s te nemen. Wanneer het gevoel van veiligheid 

onjuist blijkt, bijvoorbeeld doordat producten later niet geschikt 

blijken, wijzen consumenten naar de verkoper of de overheid. Die 

hadden hen moeten beschermen. Zo kan een negatieve spiraal 

ontstaan van steeds minder kritische consumenten en roep om 

meer bescherming. Bekend voorbeeld is de Amerikaanse urban 

legend van de vrouw die haar natgeregende kat in de magnetron 

stopte om te drogen. Toen het dier dit niet overleefde, wist ze suc‑

cesvol de fabrikant aan te klagen. Die had immers niet gemeld dat 

de magnetron niet geschikt was om huisdieren in te drogen. Zo 

kan een dynamiek ontstaan waarin fabrikanten zich gedwongen 

voelen de gekste waarschuwingen bij hun producten te geven, en 

consumenten nergens meer op letten. Om dit te voorkomen en de 

meest efficiënte marktordening te bereiken, moet dus goed worden 

nagedacht over het optimale beschermingsniveau van zwakke 

partijen en de invulling ervan.

Regels of normen

De doelen die gedragstoezicht nastreeft, reflecteren de onderlig‑

gende waarden in een maatschappij. De toezichtsdoelen zijn nader 

uitgewerkt in normen. Voorbeelden daarvan zijn passende advise‑

ring over financiële producten, duidelijke informatievoorziening en 

een adequate beheersing van risico’s door instellingen. In sommige 

gevallen wordt direct toezicht gehouden op basis van deze normen. 

We spreken dan van toezicht op ‘open normen’ of principle-based 

regulering. De normen zijn open, in die zin dat ze aangeven waar‑

aan marktpartijen moeten voldoen, maar openlaten hoe dat precies 

moet. Er zijn verscheidene invullingen mogelijk, en het is aan markt‑

partijen om de voor hen adequate vorm van naleving te vinden.

Het alternatief is om de normen uit te werken in regels, die con‑

creet aangeven wat een acceptabele interpretatie van de norm 
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is. De norm ‘duidelijke informatievoorziening’ kan bijvoorbeeld 

worden uitgewerkt in regels over de inhoud van de informatie, de 

vorm waarin die gegoten wordt, en hoe actief verkopers de informa‑

tie moeten aanbieden aan kopers.

Gedragstoezicht kan worden gehouden op basis van niet nader uit‑

gewerkte normen (ofwel principes), of op basis van regels. De keuze 

tussen deze twee is afhankelijk van een aantal afwegingen. Principes 

bieden marktpartijen maximale vrijheid. Ze kunnen de interpretatie 

van de norm optimaal afstemmen op hun specifieke situatie. Met 

deze vrijheid komt dus ook de verantwoordelijkheid voor marktpar‑

tijen om normen adequaat in te vullen. Regels daarentegen bieden 

meer zekerheid en houvast voor zowel marktpartijen als toezicht‑

houder. Daar staat tegenover dat ook de vrijheid en ruimte voor eigen 

verantwoordelijkheid wordt ingeperkt. Hierdoor bestaat het gevaar 

dat marktpartijen het achterliggende doel van regels uit het oog 

verliezen. Bij het opstellen van regels om bepaald ongewenst gedrag 

te voorkomen, bestaat hierdoor het risico dat marktpartijen zich van 

het optimum gaan bewegen naar het niveau dat de toezichthouder 

als minimum of zelfs als ongewenst beschouwt.

Verder zijn er nog enkele specifieke nadelen aan regels. In een 

dynamische en heterogene markt zijn er oneindig veel situaties. 

Het is onmogelijk om regels op te stellen die alle situaties kunnen 

regelen. Ten tweede loopt regelgeving altijd achter op marktontwik‑

kelingen. Er treedt immers vertraging op bij het herkennen van 

ontwikkelingen en bij het voorbereiden en van kracht worden van 

nieuwe regels. Bij regelgebaseerd toezicht zullen zich dus regelmatig 

situaties voordoen die in strijd zijn met de geest van de wet, maar 

waar de toezichthouder machteloos staat omdat de regels niet in 

deze situatie voorzien. Ook kan de tegenovergestelde situatie ont‑

staan waarin een bepaalde ontwikkeling niet schadelijk is, maar op 

basis van nog niet bijgewerkte regels wel illegaal. De ontwikkelingen 

op de financiële markten gaan snel. Op het moment dat er regels 

zijn ingevoerd om een specifiek probleem te adresseren, kan het 

probleem door de marktontwikkeling al zijn achterhaald. Ten derde 

vergt de invoering van regels vaak aanpassingen bij bedrijven om 

eraan te voldoen. Regels schrijven voor op welke wijze de naleving 

moet geschieden en bieden in tegenstelling tot normen geen flexibi‑

liteit. Deze aanpassingen zijn vaak groter en daardoor kostbaarder 

dan bij normen. Ten vierde kunnen regels de innovatie belemmeren. 

Innovatieve producten en diensten passen vaak niet binnen de 
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bestaande regels. Het op de markt brengen van dergelijke producten 

is dan extra kostbaar en moeilijk voor ondernemers.

Regels soms beter dan principes

Desondanks zijn regels soms toch te prefereren boven principes. Dit 

is bijvoorbeeld het geval als er belangrijke schaaleffecten te behalen 

zijn voor aanbieders van producten en diensten. De schaaleffecten 

uiten zich in de vorm van kostenbesparingen voor marktpartijen. 

Als de markt bepaalde normen naleeft op min of meer dezelfde wij‑

ze, kan het efficiënt zijn om deze normen in regels uit te schrijven. 

(Nieuwe) aanbieders hoeven bij de navolging van de regels dan niet 

ieder voor zichzelf het wiel uit te vinden, maar kunnen de regels snel 

en efficiënt overnemen. De administratieve vereisten voor beleg‑

gingsfondsen zijn hier een voorbeeld van. Het binnenhalen van de 

schaaleffecten werkt beter naarmate het marktsegment waarvoor 

dit geldt, stabieler is en weinig innovatie kent. Ook naarmate de ho‑

mogeniteit van de groep waarop de regels gericht zijn, groter is, zijn 

de schaaleffecten beter te bereiken.

Een tweede geval waarbij een keuze voor regels beter is, is wan‑

neer vergelijkbaarheid belangrijke voordelen voor de afnemers van 

producten en diensten biedt. Het opleggen van regels die producten 

of diensten vergelijkbaar maken, kan de zoekkosten voor afnemers 

verkleinen. De winst die hiermee wordt behaald, kan zo groot zijn 

dat voor regels moet worden gekozen. Een voorbeeld is de Financiële 

Bijsluiter die consumenten in staat stelt complexe producten met 

vaak relatief hoge kosten op eenvoudige wijze met elkaar te vergelij‑

ken op kosten.

Een derde geval waarbij regels beter zijn, is wanneer de handhaaf‑

baarheid in het geding is. Soms zijn er situaties waarbij de hand‑

having op normen erg moeilijk of kostbaar is. Regels brengen dan 

de kosten van het toezicht naar beneden en/of verhogen de geloof‑

waardigheid van de handhaving. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 

zichtbaarheid van overtredingen gering is, bijvoorbeeld bij plot‑

selinge koersbewegingen. De oorzaak kan liggen in de handel met 

voorwetenschap, het uitoefenen van een grote positie of het bekend 

worden van een grote positie van een aandeelhouder en bewuste 

marktmanipulatie. Om de toezichthouder inzicht te geven is er de 

norm ‘aandeelhouders moeten materiële posities en bijzondere 

intenties bij de toezichthouder melden’. Dit is heel moeilijk te hand‑
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haven. De prikkel van de markt om meldingen te doen, is erg klein. 

De winst die bij niet melden behaald kan worden, is namelijk vaak 

groot, terwijl de pakkans van overtreders erg laag is. Een oplossing 

om de pakkans te verhogen (en een gelijk speelveld, transparantie 

en rechtszekerheid te brengen) is om concrete meldingspercenta‑

ges te definiëren. Dit is gebeurd in de Wet melding zeggenschap. 

Hiermee kan de toezichthouder (achteraf) een stuk eenvoudiger 

handhavend optreden en hoeft hij niet telkens de discussie aan te 

gaan over de interpretatie van de norm.

Bij open normen ontstaat er onzekerheid voor marktpartijen of de 

toezichthouder hun invulling van de norm accepteert. Dit levert 

een prikkel om zelf goed na te denken over het achterliggende doel 

van de norm. Tegelijkertijd kan de toezichthouder de onzekerheid 

verminderen door consistent en duidelijk te zijn in wat hij voorbeel‑

den van acceptabele interpretaties van de norm acht.

Toezicht door de AFM of zelftoezicht

Een derde keuze in gedragstoezicht is die tussen toezicht door de 

AFM en zelftoezicht. Zelftoezicht kan vervolgens nader worden 

vormgegeven door individuele instellingen, bijvoorbeeld in de vorm 

van compliance‑afdelingen of de interne auditdienst, of op sec‑

torniveau via brancheorganisaties. Direct toezicht betekent dat de 

toezichthouder directe controle houdt over de invulling van het toe‑

zicht. Bij zelftoezicht kan het toezicht deels worden uitbesteed aan 

de sector zelf. Dit geeft de sector meer vrijheid, maar daartegenover 

staat de verantwoordelijkheid om het toezicht adequaat in te vullen. 

Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de invoering van de Wet financiële 

dienstverlening, waarbij de Stichting Financiële Dienstverlening 

(Stfd) een deel van het toezicht op zich nam. Zelftoezicht kan alleen 

effectief zijn wanneer ingrijpen van de toezichthouder of civielrech‑

telijke actie een geloofwaardige stok achter de deur blijft. Anders 

blijft zelftoezicht een papieren tijger. In het geval van de Stfd gaat de 

AFM over tot handhaving indien de financiële dienstverleners geen 

acht geven aan het toezicht van de Stfd.

De keuze tussen toezicht en zelftoezicht wordt onder andere 

bepaald door de mate waarin de toezichtsbelangen en de com‑

merciële belangen parallel lopen. Volledig overlappen zullen deze 

belangen nooit. Bij enige overlap kan zelftoezicht werken, bij sterke 
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divergentie is dat lastiger. Een volgende vraag is of de belangen van 

marktpartijen onderling voldoende parallel lopen. Dit is bijvoor‑

beeld niet zo in markten met een natuurlijk of van oudsher gegroeid 

mono‑ of oligopolie, dat wordt uitgedaagd door nieuwe toetreders. 

In dat geval zal het moeilijk zijn om zelftoezicht op sectorniveau 

te organiseren. Overeenstemming over de interpretatie van de 

norm en de vorm die het zelftoezicht moet krijgen, is dan immers 

moeilijker te krijgen.

Een derde factor is of marktpartijen de wil en de mogelijkheden heb‑

ben om zelftoezicht te organiseren. Bij de wil speelt onder andere 

in hoeverre marktpartijen de toezichtsnormen acceptabel vinden. 

Mogelijkheden worden bepaald door kennis en kunde, maar ook 

door de financiële en administratieve kosten van zelfregulering 

tegenover de kosten van extern toezicht.

Preventie of repressie

De laatste keuze in gedragstoezicht die we behandelen, is die tus‑

sen preventie en repressie. Bij repressie treedt de toezichthouder 

vooral op als bestraffer van geconstateerde overtredingen. Van 

tevoren is er geen relatie van betekenis tussen toezichthouder en 

marktpartijen. Bij preventie ligt de nadruk meer op het voorkómen 

dat overtredingen ontstaan. De toezichthouder onderhoudt actief 

relaties met marktpartijen, en probeert met overleg en overreding 

het gewenste gedrag te bewerkstelligen.

In hoeverre preventie of repressie beter werkt, hangt onder andere af 

van de omvang van de markt. Bestaat die uit een beperkt aantal grote 

instellingen, dan is het gemakkelijker om met alle partijen contac‑

ten te onderhouden. Gaat het daarentegen om duizenden kleine 

bedrijven, dan kost het veel tijd en geld om met alle partijen regulier 

contact te hebben. Dit wil overigens niet zeggen dat preventieve 

activiteiten dan onmogelijk zijn. Ze zullen dan eerder gebruikmaken 

van bestaande structuren in de markt als brancheorganisaties en 

van generieke communicatie via de media of via direct mail.

Een andere belangrijke factor is de welwillendheid van markt‑

deelnemers. Als normnaleving normaal is in een sector, kan het 

koesteren van de norm effectiever zijn dan het hard bestraffen van 

overtredingen. In een sector waar de norm losser is, is meer repres‑

sie nodig. Maar met alleen repressie zal de regelnaleving niet per 
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se verbeteren. De toezichthouder kan proberen om ook preventieve 

acties te ondernemen. Door de sector uit te leggen waarom bepaalde 

normen er zijn, kan hij proberen het normbesef van marktpartijen 

te verbeteren.

Een derde factor is prikkels. Wanneer het gemakkelijk is om regels 

te overtreden en het potentieel te behalen voordeel groot is, zullen 

veel partijen worden verleid tot overtreden. Het verhogen van de 

pakkans en sancties zijn voorbeelden van repressiemaatregelen 

die deze prikkelstructuur kunnen wijzigen. Maar ook preventie 

kan de prikkelstructuur wijzigen, bijvoorbeeld door het gewenste 

gedrag het gemakkelijke gedrag te maken. Een goed voorbeeld is 

de loonheffing. Deze wordt standaard door de werkgever ingehou‑

den. Dit maakt het moeilijk om de loonheffing te ontduiken. Een 

ander voorbeeld is de ‘FB‑generator’‑programmatuur die de AFM 

aan instellingen ter beschikking stelt om een Financiële Bijsluiter 

te genereren. Deze maakt het opstellen van een juiste Financiële 

Bijsluiter gemakkelijker, en garandeert dat het format van de opge‑

stelde Bijsluiter klopt.

Effectief toezicht kiest in de praktijk niet tussen deze twee uitersten, 

maar combineert de ingrediënten. Preventie kan de effectiviteit van 

toezicht sterk vergroten. De geloofwaardige dreiging van repressie 

blijft altijd nodig. Te weinig repressie bij overtredingen geeft het 

signaal af dat de overheid de betreffende overtreding blijkbaar niet 

belangrijk vindt. Dit tast het normbesef van marktpartijen aan.

Keuzes in de praktijk: de casus kredietverlening

In het voorafgaande hebben we een aantal keuzes behandeld die in 

gedragstoezicht gemaakt moeten worden. In deze paragraaf illus‑

treren we hoe dit keuzeproces in de praktijk werkt. We nemen kre‑

dietverlening aan consumenten als voorbeeld. Dit onderwerp staat 

politiek en maatschappelijk al geruime tijd in de belangstelling. 

Overkreditering is ongewenst, want het brengt mensen in financiële 

problemen. De laatste jaren toont het aantal personen met beta‑

lingsproblemen en dat bij de schuldhulpverlening terechtkomt, een 

stijgende lijn. Schuldsanering is een langdurig en pijnlijk proces met 

aanzienlijke maatschappelijke en persoonlijke gevolgen. Maar ook 

voorafgaand aan schuldsanering zitten families vaak al geruime 

tijd in penibele situaties. Het duurt vaak jaren voordat iemand uit 
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de benarde financiële positie kan komen. Kredietverleners beseffen 

dit ook en zij hebben zich verenigd in verschillende brancheorga‑

nisaties die normen hebben ontwikkeld om zo consumenten tegen 

zichzelf te beschermen. Op 1 januari 2006 werd de Wet financiële 

dienstverlening (Wfd) van kracht, waarmee het toezicht op de 

verantwoorde kredietverlening bij de AFM werd gelegd.

Laisser faire en consumentenbescherming: de keuze voor bescherming

De balans tussen laisser faire en consumentenbescherming valt de 

laatste jaren uit ten faveure van de laatste. Maatschappelijk wordt 

het onaanvaardbaar gevonden dat mensen in de problemen komen 

door onverantwoorde consumptieve kredieten. De schrijnende 

gevallen van mensen in de ellende komen met enige regelmaat 

in de pers. Daarbij liggen de gevolgen van het massaal lenen voor 

de aankoop van effecten, de effectenlease‑affaire, nog vers in het 

geheugen. Het transparant informeren van de consument over de 

risico’s van overkreditering wordt tegenwoordig niet voldoende 

geacht. Consumenten die een verhoogd risico op overkreditering 

lopen, maken niet altijd een rationele afweging wanneer zij een kre‑

diet aangaan. De wetgever heeft hierom de verantwoordelijkheid bij 

de kredietaanbieder neergelegd en niet bij de consument.

Al voordat de Wfd in werking trad, waren verscheidene organisaties, 

zoals het Nibud, actief om de consument voor te lichten over en te 

waarschuwen tegen het aangaan van schulden. Ook voor de AFM is 

het een aandachtspunt. In 2003 heeft de AFM een onderzoek gepu‑

bliceerd naar consumptief krediet en waarschuwde de AFM tegen 

de toegenomen kredietlast van veel consumenten. Verder heeft de 

AFM in 2004 een onderzoek gepubliceerd over de gevolgen van een 

eventuele rentestijging voor mensen met een krediet. Daarbij heeft 

de AFM het publiek opnieuw gewaarschuwd en tevens de branche 

aangesproken op haar verantwoordelijkheid jegens de consumen‑

ten. In deze periode heeft de AFM tevens foldermateriaal ontwik‑

keld om consumenten te helpen overkreditering te voorkomen.

Normen en regels: de keuze voor een open norm

Verantwoorde kredietverstrekking is een open norm die staat in 

artikel 51 Wfd (later opgegaan in art. 4:34 Wft). Het doel van de 

norm is het beschermen van de consument tegen overkreditering. 
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In de toelichting op het wetsartikel staat niet expliciet aangegeven 

waarom de wetgever heeft gekozen voor een open norm. De minis‑

ter heeft bij de behandeling van de wetgeving aangegeven dat er 

op deze manier sneller een adequate invulling van de norm was te 

verwachten. Het voordeel van de open norm in dit geval is duidelijk. 

De kredietverstrekker heeft de ruimte om elke klant individueel te 

beoordelen op kredietwaardigheid. Elke kredietsoort heeft daarbij 

zijn eigen specifieke vorm, die hij kan afstemmen op de wensen en 

de mogelijkheden van de klant. Daarmee rust een aanzienlijke ver‑

antwoordelijkheid op de schouders van de kredietverstrekker.

Onmiddellijk na de invoering van de wet heeft de AFM onderzoek 

gedaan naar de naleving van de normen. De uitkomst van dit onder‑

zoek was zorgelijk. Er is door banken, financieringsmaatschappijen 

en creditcardmaatschappijen krediet verleend tot boven de grens 

van wat verantwoord kan worden genoemd. Verder gebruiken post‑

orderbedrijven en deels creditcardmaatschappijen creditscorings‑

systemen, waarin geen informatie is opgenomen over het inkomen 

dan wel de vaste lasten van de consument. Daar waar uitsluitend 

creditscoringssystemen worden gebruikt, kan niet worden vast‑

gesteld dat in alle gevallen overkreditering wordt voorkomen. Op 

grond van deze bevindingen heeft de AFM intensief met de branche‑

organisaties overlegd. Dit zijn de Vereniging van Financierings‑

ondernemingen in Nederland (VFN), de Nederlandse Vereniging van 

Banken (NVB) en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO).

In de beoordeling of consumptief krediet verantwoord kan worden 

verstrekt, maken financieringsondernemingen en banken voor 

iedere kredietaanvraag een inkomsten‑ en lastentoets. Hierbij wordt 

berekend of een consument na het verstrekken van het krediet 

voldoende geld overhoudt om van te leven. Zij hanteren hiervoor 

een minimale leefnorm. Als een consument minder overhoudt 

om van te leven dan de leefnorm, kan het krediet niet worden 

verstrekt. De VFN en de NVB hanteerden hiervoor een bedrag dat 

gelijk is aan 95% van de bijstand. De AFM vond dit bedrag te laag en 

bovendien hield het geen rekening met een hoger uitgavenpatroon 

bij consumenten met een hoger inkomen. De AFM concludeerde 

dat zelf regulering niet het gewenste beschermingsniveau voor de 

consument heeft gebracht.

Gezien de open norm in de wet en de onbevredigende uitkomsten 

van het onderzoek heeft de AFM de brancheorganisaties gevraagd 

na te denken over een gedragscode waarin hogere leefnormen 
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zijn opgenomen. Om te kunnen toetsen of de nieuw voorgestelde 

leefnormen voldoen, heeft de AFM een referentiekader ontwikkeld. 

Alle gedragscodes en individuele kredietacceptatiecriteria worden 

hieraan getoetst. Uitgangspunt van het referentiekader is dat de 

consument na aangaan van een krediet in een minimaal levens‑

onderhoud kan blijven voorzien en zijn vaste lasten kan blijven 

betalen. Voor een verdere uitwerking van het referentiekader heeft 

de AFM voortgebouwd op de minimumvoorbeeldbegroting en de 

voorbeeldbegrotingen van het Nibud (Nibud, 2008). Onlangs hebben 

de VFN en de NVB een gedragscode voorgelegd die past binnen dit 

referentiekader. De AFM beschouwt de nieuwe gedragscode als een 

minimale invulling van de open norm.

De NTO neemt in de markt van consumptief krediet aan aparte 

positie in. De leden van de NTO (de thuiswinkels, voorheen 

post orderbedrijven) verstrekken voornamelijk kleine goederen‑

kredieten. In de acceptatie van de kredieten maakten zij uitsluitend 

gebruik van creditscoringssystemen. Deze systemen bepalen een 

statistische kans dat een consument niet zal terugbetalen. De 

kans wordt berekend aan de hand van omgevingsfactoren waarbij 

historisch betaalgedrag een belangrijke is. Hoe kleiner de kans, hoe 

hoger het toegekende krediet. Hoewel het gebruik van een geavan‑

ceerd creditscoringssysteem een beproefde en reeds lange tijd 

toegestane methode is om de kredietwaardigheid te toetsen, kan bij 

deze systemen niet worden vastgesteld dat in alle gevallen overkre‑

ditering wordt voorkomen. De AFM is daarom van oordeel dat naast 

de creditscore ook een inkomsten‑ en lastentoets dient te worden 

uitgevoerd. De NTO heeft daarop eind 2007 een nieuwe gedragscode 

ontwikkeld die past binnen het referentiekader van de AFM. Ook op 

de naleving van deze gedragscode ziet de AFM toe.

AFM-toezicht of zelftoezicht

Zoals eerder beschreven is de pendule de laatste jaren in de richting 

van AFM‑toezicht gezwaaid. De branche heeft zelf verscheidene 

codes ontwikkeld en leden van de brancheorganisaties hebben zich 

hieraan gecommitteerd. Ook worden de codes voortdurend geactu‑

aliseerd door de branche zelf. Maar de AFM toetst de codes, en ook 

de naleving ervan.
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Preventief en repressief: zowel preventief maar waar nodig ook 

 repressief

Vanaf het moment dat de toezichtstaak bij de AFM was neer gelegd, 

is zij zowel preventief als repressief actief geweest. Preventie be‑

stond uit gerichte communicatie naar consumenten, zoals het 

uitbrengen van de folder ‘Verstandig lenen’. Daarnaast heeft de AFM 

zich gericht op de kredietaanbieders. Begin januari is een generiek 

rapport gepubliceerd met aanbevelingen. Tevens zijn alle aanbie‑

ders aangeschreven en is uitgelegd dat de nieuwe branchecodes tot 

stand zijn gekomen, waarbij specifiek is aangegeven dat de AFM 

de codes beschouwt als een minimuminvulling van de open norm 

‘verantwoord krediet’ uit de wet. Tevens is aangegeven dat de AFM 

in het vierde kwartaal een onderzoek zal uitvoeren naar de naleving 

van de nieuwe norm.

Wat betreft de repressie, de handhaving, is het zo dat de AFM niet 

heeft gehandhaafd bij partijen die de branchecode naleven, ook al 

schoot de toenmalige code tekort. De AFM heeft wel gehandhaafd 

bij partijen die de branchecode niet naleven. Een van de instru‑

menten die de AFM daarbij inzet, is een waarschuwend gesprek. De 

AFM spreekt in dat geval met een instelling en zet haar visie uiteen 

ten aanzien van tekortkomingen en noodzakelijke verbeteringen. 

Naar aanleiding van de eerste onderzoeken is de AFM verscheidene 

keren op deze wijze opgetreden. Maar er is ook formeel opgetreden 

tegen een van de aanbieders, wat heeft geleid tot een boete. Nu er 

scherpere normen door de branche zijn afgesproken, gaat de AFM 

opnieuw onderzoek uitvoeren. De AFM heeft de markt hierover 

reeds geïnformeerd. Indien krediet is verleend terwijl dat ter voor‑

koming van overkreditering niet verantwoord was, zal handhavend 

worden opgetreden.

Conclusie

Gedragstoezicht heeft een duidelijke eigen rol naast systeemtoezicht 

en prudentieel toezicht. Onder gedragstoezicht vallen het efficiënt 

functioneren van markten, consumentenbescherming en integer 

handelen door marktpartijen. In dit artikel is ingegaan op keuzes 

die in gedragstoezicht gemaakt worden. Belangrijke afwegingen 

zijn er tussen laisser faire en consumentenbescherming, regels en 
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normen, preventie en repressie, en toezicht en zelfregulering. Hoe 

een keuze uitvalt, hangt af van marktkenmerken, de historisch ont‑

wikkelde instituties en in de EU in toenemende mate van Europese 

wet‑ en regelgeving. De toenemende complexiteit van financiële 

producten en markten en de hogere eisen die de maatschappij 

stelt aan financiële dienstverlening, samen met verschillende 

schandalen over de tijd, zetten een trend naar meer consumenten‑

bescherming en meer regels.

Deze trend is duidelijk zichtbaar in de casus van verantwoorde 

kredietverstrekking. De consumentenbescherming is door de 

wetgever opgevoerd door het toezicht te leggen bij de AFM met de 

invoering van de Wfd. De AFM heeft uitgebreid toezichtsonderzoek 

gedaan naar kredietverstrekking en heeft verscheidene waarschu‑

wende gesprekken gevoerd met kredietverstrekkers om de naleving 

te verbeteren. Daarbij is zij ook overgegaan tot formele handhaving 

in de vorm van een boete. De open norm ‘verantwoorde kredietver‑

strekking’ heeft vervolgens een specifiek karakter gekregen in een 

intensieve dialoog tussen brancheorganisaties en de AFM: de bran‑

cheorganisaties hebben eigen, aangescherpte normen opgesteld. De 

AFM beschouwt deze als de minimuminvulling van de open norm 

en zal op basis daarvan haar toezicht vormgeven.
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De Consumentenautoriteit: 
nieuwkomer op druk speelveld

E.L.M. Vos en S.W. Ammerlaan*

Een aanbieder die een product of dienst aanbiedt aan consumenten, 

moet daarbij de regels van het consumentenrecht in acht nemen. Hij 

mag bijvoorbeeld geen onredelijk bezwarende bedingen opnemen 

in zijn algemene voorwaarden, geen misleidende reclame maken, 

en zijn garantiebeleid moet conform de wet zijn. Aanbieders die zich 

bedienen van handelspraktijken die strijdig zijn met het consumen‑

tenrecht, ontregelen de markt doordat ze de consument verhinderen 

een geïnformeerde en dus efficiënte keuze te maken. Oneerlijke 

handelspraktijken leiden bovendien tot concurrentievervalsing: 

aanbieders die oneerlijk te werk gaan, halen omzet weg bij concur‑

renten die de regels wel naleven. Concurrentievervalsing leidt dan 

weer tot minder verscheidenheid aan producten, minder efficiëntie 

en minder scherp geprijsd aanbod.

Sinds 29 december 2006 is er publiek toezicht door de Consumen‑

tenautoriteit op de naleving van regels van consumentenrecht door 

aanbieders. De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) 

verschaft de Consumentenautoriteit de bevoegdheid om onderzoek 

te doen naar (mogelijke) overtredingen en zo nodig handhavend 

op te treden. Bijzonder is dat de Consumentenautoriteit zowel 

bestuursrechtelijk als civielrechtelijk kan handhaven.

De Consumentenautoriteit is een dienstonderdeel van het minis‑

terie van Economische Zaken met aan het hoofd een ambtenaar 

(‘de Consumentenautoriteit’) aan wie formeel de bevoegdheden op 

grond van de Whc zijn toegekend en die bij de uitvoering daarvan 

zelfstandig en op eigen naam besluiten kan nemen. In algemene zin 

is de minister van Economische Zaken ministerieel verantwoorde‑

lijk voor het doen en laten van de Consumentenautoriteit.

* Mr. Eva Vos en mr. Sjoerd Ammerlaan zijn senior medewerkers van de dienst Consu
mentenautoriteit bij respectievelijk de Juridische Dienst en de afdeling Strategie en 
Communicatie. De auteurs zijn nauw betrokken geweest bij de opbouw van de dienst 
Consumentenautoriteit. Deze bijdrage werd op persoonlijke titel geschreven en afge
rond op 25 augustus 2008.
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In dit artikel wordt, na een korte achtergrondschets, ingegaan op de 

wijze waarop de Consumentenautoriteit haar bevoegdheden in de 

praktijk heeft ingezet, en welke keuzes daarbij zijn gemaakt in de 

anderhalf jaar waarin zij nu actief is.

Het Nederlandse ‘consumentenlandschap’

Nederland was een van de weinige landen van de Europese Unie 

waar tot voor kort publiekrechtelijke handhaving van regels van 

generiek consumentenrecht ontbrak. Het ‘consumentenlandschap’ 

in Nederland werd (en wordt) bevolkt door (private) consumen‑

tenorganisaties (Consumentenbond, Stichting de Ombudsman), 

organisaties voor geschiloplossing en juridische bijstand (Stichting 

Geschillencommissies, het Juridisch Loket, het Europees Consu‑

menten Centrum), zelfreguleringsinitiatieven (Stichting Reclame 

Code), publieke (sectorspecifieke) toezichthouders die consu‑

mentenregels in een specifieke sector handhaven (OPTA, AFM, 

Energiekamer), en diverse consumentenfora, waaronder ook consu‑

mententelevisieprogramma’s als ‘Kassa!’ en ‘Radar’.

Aan dit drukke speelveld is sinds 1 januari 2007 de Consumenten‑

autoriteit toegevoegd.

Waarom is – gelet op dit dichtbevolkte landschap – de Consumen‑

tenautoriteit nodig? Twee ontwikkelingen waren aanleiding voor de 

oprichting van de Consumentenautoriteit.

Enerzijds vloeit de oprichting van de Consumentenautoriteit direct 

voort uit EU‑Verordening 2006/2004,1 die samenwerking tussen 

nationale handhavende instanties (‘bevoegde autoriteiten’) in de 

EU‑lidstaten bij grensoverschrijdende inbreuken op het consu‑

mentenrecht wil bevorderen. Achtergrond van deze verordening is 

dat het met een groeiende Europese interne markt en toenemende 

grensoverschrijdende handel tussen EU‑lidstaten van belang is dat 

er een sluitend netwerk van consumententoezichthouders is, waar‑

binnen deze gemakkelijker en effectiever met elkaar samenwerken 

in situaties waarin consumenten in de ene lidstaat gedupeerd 

1 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 okto
ber 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoorde
lijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, PbEG, L 
364/1, 9 december 2004.
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worden door een aanbieder die is gevestigd in een andere lidstaat.

De samenwerking tussen bevoegde autoriteiten onder Verordening 

2006/2004 strekt zich uit tot de zestien richtlijnen van het zoge‑

noemde Europese ‘consumentenacquis’, die in Nederland voor een 

groot deel zijn omgezet in het Burgerlijk Wetboek en tezamen het 

belangrijkste deel van het ‘consumentenrecht’ vormen.

In het licht van deze Europese verplichtingen werd de Consumen‑

tenautoriteit opgericht en aangewezen als ‘bevoegde autoriteit’ voor 

negen van de zestien richtlijnen onder Verordening 2006/2004. De 

Consumentenautoriteit is echter niet alleen bevoegd deze regels in 

grensoverschrijdende situaties te handhaven, maar ook in zuiver 

‘nationale’ gevallen.

Anderzijds vloeit de oprichting van de Consumentenautoriteit voort 

uit het Strategisch Actie Programma Consumentenbeleid van het 

ministerie van Economische Zaken (2004), waarin de kabinetsvisie 

tot versterking van de economische belangen van consumenten, 

mede in het licht van de geschetste Europese ontwikkelingen, werd 

omgezet in concrete beleidsacties. Het Strategisch Actie Programma 

had de volgende doelstellingen:

1. kennis: vergroten van kennis van consumenten en aanbieders 

over rechten en plichten en de mogelijkheden om recht te halen;

2. individuele klachtafhandeling en geschillen: verbeteren van de 

afhandeling van  consumentenklachten en vereenvoudigen van 

de mogelijkheden voor consumenten om hun recht te halen;

3. collectieve inbreuken: vermindering van het aantal inbreuken 

op het consumentenrecht door middel van het uitbreiden van de 

handhaving van wetgeving ter bescherming van de economische 

belangen van de consument.

De hoofdtaken van de Consumentenautoriteit – handhaving van 

regels van consumentenbescherming en informeren/voorlichten 

van consumenten over hun rechten en plichten – vloeien voort uit de 

eerste en derde doelstelling van het Strategisch Actie Programma.

Toezicht en handhaving

Het toezichtsdomein van de Consumentenautoriteit is breed. De 

Consumentenautoriteit houdt toezicht op regels die zien op het 

hele proces van aanbod door een aanbieder tot en met afhande‑

ling van (eventuele) klachten van de consument na aanschaf van 
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een product of dienst: de wijze waarop een consument wordt be‑

naderd (reclame), de wijze van verkoop (in een winkel, maar ook 

via colportage, via de telefoon of via internet) en de inhoud van de 

overeenkomst (algemene voorwaarden, garanties). Daar zal het 

algemene verbod op oneerlijke handelspraktijken op korte termijn 

aan worden toegevoegd. Het daartoe strekkende wetsvoorstel lag 

ten tijde van het schrijven van deze bijdrage ter behandeling voor 

in de Eerste Kamer.2 Het wetsvoorstel bevat behalve een algemeen 

verbod ook zwarte lijsten van misleidende en agressieve praktijken 

die onder alle omstandigheden verboden zijn.

Het toezicht van de Consumentenautoriteit sterkt zich uit tot alle 

economische sectoren (met uitzondering van de financiële3) en ziet 

op zowel producten als diensten.

De Consumentenautoriteit kan optreden indien de ‘collectieve 

belangen van consumenten’ worden geraakt door een overtreding. 

Met andere woorden: er is geen rol voor de Consumentenautoriteit 

als toezichthouder in een geschil tussen een individuele consument 

en een aanbieder.

Informeren en voorlichten van consumenten

Naast toezicht houden op de naleving van regels door aanbieders 

bestaat de tweede hoofdtaak van de Consumentenautoriteit uit het 

informeren van (individuele) consumenten over hun rechten en 

plichten op basis van het consumentenrecht. Daartoe onderhoudt 

de Consumentenautoriteit, samen met de Nederlandse Mede‑

dingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecom 

Autoriteit (OPTA), het informatieloket ConsuWijzer (www.consu‑

wijzer.nl). ConsuWijzer geeft vooral praktisch advies over de rechten 

van de consument via haar website, maar ook individueel advies 

per telefoon en e‑mail. De informatie die hier binnenkomt, vormt 

2 Wetsvoorstel Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere 
wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt, Kamerstukken I 2007/08, 30 928 A, te raad
plegen via: www.eerstekamer.nl.

3 Het toezicht op de naleving van de in de Whc opgenomen regelingen in de financiële 
sector geschiedt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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belangrijke ‘signaleringsinformatie’ voor de Consumentenautoriteit 

als toezichthouder over (mogelijke) misstanden.4

In de praktijk: keuzes maken en prioriteiten stellen

Het brede werkterrein van de Consumentenautoriteit, maar de 

relatief ranke organisatie5 maakt dat de Consumentenautoriteit 

niet kan optreden tegen elke (mogelijke) inbreuk die ‘voorbijkomt’. 

Keuzes zijn noodzakelijk. De Consumentenautoriteit voert daarom 

een ‘programmatisch’ handhavingsbeleid,6 waarbij zij op basis van 

risicoanalyse en prioritering, en na consultatie van stakeholders, 

een beperkt aantal aandachtsgebieden benoemt in haar jaarlijkse 

‘Agenda’.7 Het benoemen van een beperkt aantal aandachtsgebieden 

voorkomt dat capaciteit versnipperd en ad hoc wordt ingezet, waar‑

door structurele gedragsveranderingen eerder te bereiken zijn. De 

ervaringen van de Consumentenautoriteit met de aanpak binnen 

haar aandachtsgebieden met betrekking tot algemene voorwaar‑

den en informatieverplichtingen van webwinkels bevestigen de 

effectiviteit van een meer gefocuste aanpak, gericht op structurele 

gedragsverandering.8

Naast deze aandachtsgebieden reserveert de Consumentenautoriteit 

capaciteit om te voldoen aan haar Europese verplichtingen in het 

4 Ten behoeve van deze signalering heeft ConsuWijzer in 2007 bijvoorbeeld meldpunten 
op het gebied van telemarketing, ringtones en misleidende loterijen/ prijzenfestivals 
ingesteld. Dat consumenten ConsuWijzer weten te vinden, blijkt uit het feit dat alleen in 
2007 al 52.840 telefoongesprekken zijn gevoerd, 19.920 meldingen per mail zijn behan
deld, 1.540 brieven zijn ontvangen en de website 446.000 maal werd geraadpleegd. De 
meldingen die bij ConsuWijzer in 2007 binnenkwamen, zagen met name op noncon
formiteit bij een consumentenkoop in de sectoren elektronica en witgoed, detailhandel 
in wonen, autohandel en garagebedrijven. Voorts kwamen er veel meldingen binnen op 
het gebied van de totstandkoming van overeenkomsten met telecombedrijven bij koop 
op afstand/slamming (slamming is het ongevraagd worden overgezet naar een andere 
telecomaanbieder), problemen bij ADSLoverstappen en levering door internetprovi
ders, klantenwerving door energieleveranciers en energierekeningen.

5 Voor meer informatie over de omvang van de organisatie verwijzen wij naar het jaarver
slag 2007 Consumentenautoriteit. Te raadplegen via www.consumentenautoriteit.nl.

6 Zie ook de door het Expertisecentrum Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie 
ontwikkelde ‘toolkit’ op dit gebied, via www.justitie.nl.

7 Voor meer informatie over de aandachtsgebieden en de criteria die bij de keuze voor 
een aandachtsgebied of een op te pakken zaak een rol spelen, verwijzen wij naar de 
Consumentenautoriteit Agenda 2008. Te raadplegen via www.consumentenautoriteit.nl.

8 Zie www.consumentenautoriteit.nl/Actueel/Persberichten.
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kader van verzoeken van het Europese netwerk en om te kunnen 

optreden in niet‑voorziene gevallen die gedurende een jaar opkomen 

en waarin optreden door de Consumentenautoriteit aan de orde is.

Samenwerking met andere organisaties

De Consumentenautoriteit is zoals aangegeven als laatste toe‑

gevoegd aan een druk ‘consumentenspeelveld’. Bij de uitvoering 

van haar taken werkt de Consumentenautoriteit nauw samen 

met diverse publieke en private partijen: andere toezichthouders 

(met name OPTA, NMa en AFM), consumentenorganisaties (met 

name Juridisch Loket/Europees Consumenten Centrum, Stichting 

Geschillencommissies, Consumentenbond en Stichting de Om‑

budsman), ondernemersorganisaties (VNO‑NCW, MKB‑Nederland) 

en zelfreguleringsinstanties (Stichting Reclame Code (SRC)).

Het was daarbij niet de bedoeling dat de Consumentenautoriteit 

taken zou overnemen van bestaande organisaties. Hoe werkt dat uit 

in de samenwerking met private en publieke partijen?

Voor wat betreft de samenwerking met het ‘private fundament’ van 

bestaande maatschappelijke organisaties betekent dit uitgangspunt 

dat er (in beginsel) geen rol is voor de Consumentenautoriteit indien 

marktpartijen zelf in staat zijn om effectief en structureel een bepaald 

probleem op te lossen, bijvoorbeeld door middel van afspraken in een 

gedragscode, waardoor ingrijpen van de toezichthouder niet (meer) 

nodig is. Dat betekent overigens niet dat de Consumentenautoriteit 

een afwachtende houding aanneemt en alleen dan zal optreden 

indien alle oplossingsrichtingen door de markt zijn geprobeerd of alle 

rechtsmiddelen van consumenten en consumentenorganisaties zijn 

uitgeput. Indien het niet in de lijn der verwachting ligt dat marktpar‑

tijen zelf een inbreuk snel en effectief kunnen oplossen, kan dit voor 

de Consumentenautoriteit reden zijn direct het voortouw te nemen, 

bijvoorbeeld in het geval de inbreuk (en de daaruit voortvloeiende 

schade voor de consument) het niet toelaat dat de inbreuk pas na 

geruime tijd wordt gestaakt, of in geval van recidive. Daarbij kan ook 

een overweging zijn dat van het optreden door de Consumenten‑

autoriteit als toezichthouder een bepaalde afschrikwekkende werking 

uitgaat en haar bepaalde toezichts‑ en handhavingsinstrumenten ten 

dienste staan waarover andere (private) partijen niet beschikken.

Het duidelijkst komt dit uitgangspunt tot uitdrukking in de samen‑

werking tussen de Consumentenautoriteit en de SRC, die hierna aan 

bod zal komen.
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Voor wat betreft de relatie van de Consumentenautoriteit met 

andere toezichthouders geldt kort gezegd dat sectorspecifiek 

toezicht vóórgaat: indien zowel de Consumentenautoriteit als een 

sectorspecifieke toezichthouder kan optreden in een bepaald geval 

(er is overlap van bevoegdheden), treedt de Consumentenautoriteit 

in beginsel niet op. Ervaring met de aanpak van misstanden bij het 

aanbieden van sms‑diensten9 laat zien dat er ook reden kan zijn om 

samen op te treden, in dit geval met OPTA.

Toezichtsbevoegdheden: toepassing in de praktijk

De minister van Economische Zaken heeft alle medewerkers van de 

dienst Consumentenautoriteit, met uitzondering van de medewer‑

kers van de Juridische Dienst, aangewezen als personen die belast 

zijn met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen 

zoals opgenomen in onderdeel a en b van de bijlage bij de Whc.10

Om onderzoek te kunnen doen naar (mogelijke) overtredingen en 

de benodigde informatie te vergaren beschikken deze toezicht‑

houders over de bevoegdheden die zijn genoemd in afdeling 5.2 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor de uitoefening van 

deze bevoegdheden maakt het geen verschil of er onderzoek wordt 

gedaan naar een overtreding die civielrechtelijk of bestuursrech‑

telijk gehandhaafd kan worden (zie hierna). Gegevens die toezicht‑

houdende ambtenaren met inachtneming van afdeling 5.2 Awb 

hebben verkregen, kunnen namelijk zonder beperkingen worden 

ingebracht in de civiele verzoekschriftprocedure.

Het gaat om de volgende bevoegdheden:

1. het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb). Met uitzondering 

van woningen kan elke plaats worden betreden, zo nodig met 

assistentie van de politie of deskundigen op IT‑forensisch gebied. 

In het eerste halfjaar van 2008 heeft de Consumentenautoriteit 

achttien bedrijfsbezoeken afgelegd;

2. het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb);

3. het vorderen van identificatie van personen (art. 5:17 Awb);

9 Zie www.consumentenautoriteit.nl/Actueel/Persberichten. 
10 Besluit van de Staatssecretaris van 16 december 2006, Besluit aanwijzing toezichthou

ders ambtenaren Consumentenautoriteit, Stcrt. 2006, 250.
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4. inzage van gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb);

5. onderzoek, opneming en monsterneming (art. 5:18 Awb);

6. onderzoek van vervoersmiddelen (art. 5:19 Awb).

Het verkrijgen van informatie met gebruik van de hiervoor 

genoemde bevoegdheden kan door een toezichthouder ook worden 

afgedwongen, gelet op de medewerkingsplicht van artikel 5:20 

Awb. Deze medewerkingsplicht is niet beperkt tot de (vermeende) 

overtreder, maar geldt in principe voor eenieder. Het niet voldoen 

aan een vordering tot medewerking is strafbaar gesteld in artikel 

184 lid 1 Wetboek van Strafrecht (Sr). De Consumentenautoriteit kan 

via een last onder dwangsom medewerking afdwingen.

De uitoefening van de toezichtsbevoegdheden wordt echter wel 

beperkt door het evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 

5:13 Awb. Een toezichthouder zal steeds moeten bekijken of het 

proportioneel is om van de specifieke bevoegdheid ten opzichte van 

de specifieke persoon of onderneming gebruik te maken.

Handhavingsinstrumenten: toepassing in de praktijk

Wanneer een toezichthoudend ambtenaar een overtreding 

 constateert, hangt het van de overtreden wettelijke norm af of 

de Consumentenautoriteit een civielrechtelijk (wettelijke regels 

genoemd in onderdeel a van de bijlage) of bestuursrechtelijk hand‑

havingstraject (wettelijke regels genoemd in onderdeel b van de 

bijlage) kan starten. De Whc kent daarmee een zogenoemd ‘duaal 

stelsel’ van handhaving.11

Zoals eerder al aangegeven houdt de Consumentenautoriteit 

toezicht op een breed terrein en kan zij niet tegen alle misstanden 

optreden. Op basis van haar gepubliceerde Agenda en prioriterings‑

criteria worden zaken opgepakt. Dit geldt overigens niet voor de 

zaken die via het Europese netwerk bij de Consumentenautoriteit 

terechtkomen.12 Verzoeken om wederzijdse bijstand kunnen een 

verzoek om informatie betreffen en/of een verzoek om hand havend 

11 Voor enkele praktische consequenties van het duale stelsel, zie ook Melcherts en Vos 
(2008), p. 9699.

12 Zie ook Ammerlaan en Janssen (2006), p. 140141.
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op te treden. De Consumentenautoriteit is in het laatste geval 

verplicht om maatregelen te treffen om de inbreuk onmiddellijk te 

beëindigen. In het eerste halfjaar van 2008 heeft de Consumenten‑

autoriteit via het netwerk 22 handhavingsverzoeken, 20 signalen 

en 5 informatieverzoeken ontvangen. De meeste verzoeken waren 

afkomstig uit België en hadden betrekking op tekortkomingen in de 

informatie op websites, veelal van reisaanbieders.

Als een zaak wordt opgepakt, leidt dit overigens niet per definitie 

tot een formele bestuursrechtelijke of civielrechtelijke handha‑

vingsprocedure. Naast formele handhavingsinstrumenten kan de 

Consumentenautoriteit ook kiezen voor een (eerste) waarschuwing 

aan de overtreder of voor de inzet van communicatiemiddelen zoals 

een publiekscampagne. Of er kan een toezegging worden verlangd 

van de onderneming. Steeds wordt in het licht van de aard en ernst 

van de overtreding bekeken welk handhavingsinstrument het meest 

effectief en efficiënt is. Als in een specifieke zaak de inbreuk door 

interventie van de Consumentenautoriteit op een snelle manier 

kan worden beëindigd en het in het belang is van consumenten om 

geen last of boete op te leggen, kan een meer informele manier van 

handhaven de voorkeur hebben. Het inzetten van formele hand‑

havingsinstrumenten zal over het algemeen immers meer mensen 

en middelen vereisen. In het merendeel van de zaken kan met 

een waarschuwing of informatief gesprek de inbreuk ook worden 

beëindigd.13

Civielrechtelijke handhaving

In de in onderdeel a van de bijlage bij de Whc genoemde civielrech‑

telijk te handhaven wettelijke regels staan bijvoorbeeld de wettelijke 

13 In 2007 heeft de Consumentenautoriteit 99 toezichtsonderzoeken opgestart wegens 
(mogelijke) nationale inbreuken en heeft zij acht onderzoeken gedaan in het kader van 
Europese verzoeken om bijstand wegens (mogelijke) grensoverschrijdende inbreuken. 
In 41 gevallen is lopende het onderzoek – al dan niet na een waarschuwing van de Con
sumentenautoriteit – de inbreuk gestaakt, waarna het onderzoek kon worden stopgezet. 
In drie zaken heeft de Consumentenautoriteit in 2007 een rapport als bedoeld in art. 2.8 
Whc opgemaakt. De overige 56 onderzoeken zijn voortgezet in 2008. Voor meer infor
matie over de onderzoeken en resultaten in specifieke aandachtsgebieden verwijzen wij 
naar het jaarverslag 2007 Consumentenautoriteit. Het jaarverslag is te raadplegen op de 
website van de Consumentenautoriteit (www.consumentenautoriteit.nl). Over lopende 
onderzoeken of rapporten die nog niet geresulteerd hebben in een besluit, kan de 
Consumentenautoriteit geen informatie verstrekken.
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normen inzake misleidende reclame en de algemene voorwaarden 

(met uitzondering van de ‘zwarte bedingen’). Om een overtreding 

van deze rechtsregels snel en effectief te kunnen beëindigen, is een 

bijzondere verzoekschriftprocedure gecreëerd bij het Gerechtshof 

Den Haag (hierna: het Hof). De procedure kan ook worden gestart 

door consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond. In 

artikel 305d, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat 

het Hof de verzoekschriften ‘onverwijld’ dient te behandelen. Het 

Hof kan op verzoek van de Consumentenautoriteit bevelen dat een 

inbreuk door de overtreder wordt gestaakt op verbeurte van een 

dwangsom. Tot nu toe is van deze procedure niet gebruikgemaakt 

omdat de naleving van zaken die civielrechtelijk gehandhaafd kun‑

nen worden, op een andere wijze bereikt kon worden. Om die reden 

gaan we er hier verder niet op in.

Bestuursrechtelijke handhaving

De bestuursrechtelijk te handhaven wettelijke regels zijn opge‑

somd in onderdeel b van de bijlage bij de Whc. In onderdeel b staan 

bijvoorbeeld de wettelijke normen inzake colportage en zwarte 

bedingen in algemene voorwaarden.14 Als sprake is van een inbreuk 

op een van de bepalingen genoemd in onderdeel b van de bijlage, 

is de Consumentenautoriteit op grond van artikel 2.9 Whc bevoegd 

om een last onder dwangsom op te leggen en/of een bestuurlijke 

boete. In de artikelen in de Whc over de last onder dwangsom en de 

bestuurlijke boete is aangesloten bij de bepalingen van het wets‑

voorstel Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht.15 De 

adressanten kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.16 

Bestuurders (feitelijk leidinggevenden of opdrachtgevers) van onder‑

14 Art. 8.3 Whc jo. art. 6:236 BW.
15 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht, Kamerstukken I 2006/07, 29 702 A. Te 

raadplegen via www.eerstekamer.nl.
16 Art. 2.7 lid 2 Whc geeft immers aan dat art. 51 Sr van overeenkomstige toepassing is. 

Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Vierde tranche Awb (Aanvulling van 
de Algemene wet bestuursrecht, Kamerstukken I 2006/07, 29 702 A) zal de verwijzing 
naar art. 51 Sr komen te vervallen. Het huidige wetsvoorstel geeft aan in art. 5.0.1 lid 3: 
‘Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen’. 
In een eerder wetsvoorstel (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 2) was de verwijzing 
naar art. 51 Sr opgenomen, maar dit is in de Derde nota van wijziging van 2 juli 2007 
aangepast (Kamerstukken II 2006/07, 29 702, nr. 13).
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nemingen kan derhalve een last onder dwangsom of een bestuurlijke 

boete worden opgelegd. Tot nu toe is dat nog niet voorgekomen.

De Consumentenautoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen 

van maximaal € 74.000 per overtreding.17 De hoogte van de boete 

wordt afgestemd op de concrete omstandigheden van het geval 

met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. Daarbij geldt 

als algemene maatstaf dat de boete de overtreder weerhoudt van 

nieuwe overtredingen en ook voor andere (potentiële) overtreders 

een afschrikkende werking heeft.

Praktijk

Voordat de Consumentenautoriteit over kan gaan tot het opleggen 

van een last onder dwangsom en/of een boete dient eerst een rapport 

als bedoeld in artikel 2.8 Whc te worden opgemaakt door een toe‑

zichthoudend ambtenaar. Tot nu toe is dat in zes zaken gebeurd.18 

Het ging vooral om ondernemingen die zich niet hielden aan de 

informatieverplichtingen die gelden voor internetaanbieders, het na‑

laten van verplichtingen bij colportage en het ongevraagd toezenden 

van producten of diensten. In de zaken die hierna worden besproken, 

hebben alle ondernemingen binnen de daartoe gestelde termijn hun 

handelspraktijken aangepast zodat zij niet langer in overtreding zijn.

Zaak 35/Naturpost19

Sana Direct B.V., tevens handelend onder de naam Naturpost, is een 

postorderbedrijf dat onder meer dieetvoeding, natuurgeneesmid‑

delen en voedingssupplementen aanbiedt. De producten konden 

worden besteld via websites en werden tevens aangeboden via 

17 In art. 2.15 Whc is een geldboete van de vijfde categorie van art. 23 Sr als maximum
boete opgenomen. Bij de inwerkingtreding van de Whc op 29 december 2006 was 
het boetemaximum € 67.000. Met ingang van 1 januari 2008 is het bedrag van de 
vijfdecategoriegeldboete bedoeld in art. 23 Sr verhoogd tot € 74.000, waarmee ook 
het boetemaximum voor boetes die door de Consumentenautoriteit kunnen worden 
opgelegd, is verhoogd (Stb. 2007, 456).

18 Over lopende onderzoeken of rapporten die nog niet geresulteerd hebben in een be
sluit, kan de Consumentenautoriteit geen informatie verstrekken. Voor meer informatie 
over de besluiten en voor de integrale tekst van de besluiten verwijzen wij naar de web
site van de Consumentenautoriteit (www.consumentenautoriteit.nl).

19 Besluit van de Consumentenautoriteit van 5 november 2007, besluit op bezwaar van de 
Consumentenautoriteit van 29 mei 2008.
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telemarketing. Consument konden een gratis welkomstpakket 

bestellen en kreeg daarna – zonder dat zij daarvoor expliciete toe‑

stemming hadden gegeven – automatisch vervolgzendingen van het 

desbetreffende product toegestuurd. Sana Direct B.V. bleek enkele 

informatieverplichtingen die gelden voor internetaanbieders, niet 

na te leven. Zo werd op de webpagina’s waarop producten worden 

aangeboden, niet op een voldoende duidelijke, begrijpelijke en on‑

dubbelzinnige wijze vermeld hoe de overeenkomst tot stand komt. 

Ook de mogelijkheid om de overeenkomst binnen zeven werkdagen 

te kunnen ontbinden, werd niet genoemd bij de telemarketing‑

activiteiten. Voorts bleek dat het bedrijf artikel 7:7 lid 2 BW overtrad 

door het via telemarketing versturen van vervolgpakketten zonder 

dat consumenten daarvoor toestemming hadden gegeven. Voor de 

nog voortdurende overtredingen van de informatieverplichtingen 

op de webpagina’s heeft de Consumentenautoriteit een last onder 

dwangsom opgelegd. Tevens is een last onder dwangsom opgelegd 

ter voorkoming van herhaling van de overtredingen van het on‑

gevraagd toezenden van vervolgzendingen en het niet vermelden 

van de bedenktijd bij de telemarketingactiviteiten. Ten slotte moest 

Sana Direct B.V. een boete betalen van € 32.00020 vanwege het over‑

treden van een aantal informatieverplichtingen en een boete van 

€ 40.000 voor het ongevraagd toezenden van vervolgzendingen.

Zaak 2/PostGarant21

PostGarant B.V. is een postorderbedrijf dat onder andere afslank‑

middelen en tandverzorgingsproducten aanbiedt. De producten 

konden worden besteld via websites en werden tevens aangeboden 

via telemarketing. Bij de telemarketing werd door PostGarant B.V. 

gebruikgemaakt van gegevens die consumenten zelf invullen, naar 

aanleiding van een door consumenten ontvangen e‑mailbericht 

of bijvoorbeeld bij een enquête, test of prijsvraag op internet. Net 

als bij de zaak Naturpost kreeg de consument na de bestelling van 

een gratis welkomstpakket automatische vervolgzendingen van 

20 In de beslissing op bezwaar is het bezwaar met betrekking tot de overtreding van art. 
6:227b sub c BW gegrond verklaard, waardoor de boete van € 48.000 verlaagd is naar 
€ 32.000.

21 Besluit van de Consumentenautoriteit van 23 januari 2008, besluit op bezwaar van 
7 augustus 2008.
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het desbetreffende product. Ook in deze zaak bleek dat het bedrijf 

niet had voldaan aan de verplichtingen om op zijn webpagina’s op 

een voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze 

te vermelden welke overeenkomst tot stand komt. Daarnaast was 

er sprake van overtreding van artikel 7:7 lid 2 BW door via internet 

vervolgpakketten te versturen zonder dat consumenten daarvoor 

hun toestemming hadden gegeven. Daarbij werd het contact met het 

bedrijf bemoeilijkt doordat gegevens over de identiteit van de verko‑

per, het vestigingsadres en het telefoonnummer of e‑mailadres niet 

of onvolledig vermeld waren.

De Consumentenautoriteit heeft aan PostGarant B.V. een viertal 

boetes opgelegd van in totaal € 120.000.22 Daarnaast moet het 

bedrijf de informatie voor consumenten op zijn website verbeteren 

en mag het niet langer ongevraagd producten toezenden, dit op 

verbeurte van een dwangsom. Ten tijde van het schrijven van deze 

bijdrage kunnen PostGarant B.V. of andere derde belanghebbenden 

nog beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam tegen het door de 

Consumentenautoriteit genomen besluit op bezwaar.

Zaak 17/UPC23

UPC Nederland B.V. (hierna: UPC) heeft in de periode januari 2007 

tot april 2007 een groot aantal van haar bestaande analoge (kabel)‑

abonnees telefonisch of via colportage benaderd voor de verkoop 

van een abonnement op digitale televisie. Gebleken is dat UPC 

daarbij regels overtrad uit de Colportagewet, uit de regeling over 

ongevraagde toezending en de regeling koop op afstand. Colpor‑

teurs verstrekten misleidende informatie of verzwegen belangrijke 

feiten. Ook handelde UPC in strijd met artikel 7:7 BW door consu‑

menten niet expliciet om toestemming te vragen voordat hun de 

mediabox werd aangeboden en het abonnement op digitale televisie 

werd geleverd. UPC vermeldde voorts bij de telefonische verkoop 

niet duidelijk het commerciële doel van het gesprek en de mogelijk‑

heid om de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden. 

De Consumentenautoriteit heeft voor deze handelspraktijken zeven 

22 In de beslissing op bezwaar is het bezwaar met betrekking tot de overtreding van art. 
6:227b sub c BW gegrond verklaard, waardoor de totaal opgelegde boete verlaagd is 
van € 130.000 naar € 120.000.

23 Besluit van de Consumentenautoriteit van 23 april 2008.

JV6_2008_4.indd   78 19-9-2008   13:19:45



79De Consumentenautoriteit: nieuwkomer op druk speelveld

boetes opgelegd van totaal € 303.000. Daarnaast is UPC een last 

onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat UPC aan het begin van 

elk telemarketinggesprek duidelijk het commerciële doel van het 

gesprek vertelt. UPC heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit.

Toezegging

De Consumentenautoriteit is een van de eerste toezichthouders 

die een zogeheten wettelijke toezeggingsbevoegdheid heeft.24 Als 

het in het belang is van consumenten om geen last of boete op te 

leggen, maar een toezegging te verkrijgen van de overtreder om de 

inbreuk te beëindigen, kan de Consumentenautoriteit het aanbod 

doen om geen handhavingsmaatregelen te nemen. Of de Consu‑

mentenautoriteit een dergelijk aanbod doet, zal afhankelijk zijn van 

de omstandigheden van de zaak waarbij de betrokken belangen 

en de mogelijke schade die een inbreuk veroorzaakt, een rol kun‑

nen spelen. Deze toezegging kan op grond van artikel 2.23 Whc 

openbaar worden gemaakt. Een toezegging kan overigens onder 

bijzondere omstandigheden ook nog worden aangegaan nadat door 

de Consumentenautoriteit een rapport is opgemaakt. Van de toezeg‑

gingsbevoegdheid heeft de Consumentenautoriteit tot op heden één 

keer gebruikgemaakt, in de hierna beschreven zaak.

Zaak 39/Garant-O-Matic25

Garant‑O‑Matic is een postorderbedrijf voor gezondheids‑, schoon‑

heids‑ en cadeauartikelen die via catalogi aan consumenten worden 

verkocht. Ter bevordering van de verkoop zijn bij deze catalogi 

promotionele acties gevoegd, waarbij consumenten een geldbedrag 

ontvangen of kans maken op het winnen van een geldprijs. Om 

hiervoor in aanmerking te komen moeten consumenten producten 

bestellen en aanvullende kosten betalen.

Bij deze promotionele acties is de schijn gewekt dat consumenten 

een (hoge) geldprijs hadden gewonnen, terwijl een consument in 

24 De AFM heeft op grond van de Whc ook een toezeggingsbevoegdheid. Na de inwer
kingtreding van de Whc is ook in de Mededingingswet (art. 49a t/m 49d) een expliciete 
toezeggingsbevoegdheid opgenomen.

25 Besluit van de Consumentenautoriteit van 30 mei 2008.
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werkelijkheid slechts een kans maakte op een prijs of recht had op 

een (klein) deel ervan. Meldingen hierover kwamen binnen via 

ConsuWijzer en een handhavingsverzoek van de Belgische toe‑

zichthouder. Garant‑O‑Matic heeft toegezegd zowel in Nederland 

als in België bij toekomstige promotionele acties ervoor te zorgen 

dat geen verwarring kan ontstaan over de winkans, zal suggesties 

vermijden dat consumenten een prijs gewonnen hebben als dat niet 

zo is, en zal verwarring vermijden ten aanzien van de kans op en de 

hoogte van het te winnen bedrag. Ook zal het bedrijf op duidelijke 

en begrijpelijke wijze vermelden of er een bedenktijd van zeven 

werkdagen geldt, en de termijn voor de aanvaarding van het aanbod 

dan wel het gestand doen van de prijs vermelden in al zijn catalogi 

of op de bijbehorende bestelformulieren. Gelet op deze toezegging 

heeft de Consumentenautoriteit afgezien van het opleggen van een 

boete en/of een last onder dwangsom, maar controleert wel of het 

bedrijf de toezegging nakomt.

Communicatie als instrument

Aanvullend of in plaats van (direct) handhavend op te treden kan de 

Consumentenautoriteit ervoor kiezen om communicatiemiddelen 

in te zetten. Door middel van communicatie kan een gesignaleerd 

probleem op het gebied van het consumentenrecht onder de aan‑

dacht worden gebracht om op die manier de kennis bij consumenten 

en aanbieders te vergroten. In deze bijdrage hebben wij al gewezen 

op het informatieloket ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl). Op de 

website van ConsuWijzer zijn in 2007 meldpunten ingesteld op het 

gebied van telemarketing, ringtones en misleidende loterijen en 

prijzenfestivals om meer inzicht te krijgen in de specifieke proble‑

men van consumenten. Maar naast signalering van problemen is 

ConsuWijzer ook een instrument om misstanden te verminderen. 

Als consumenten en ondernemingen meer kennis hebben van hun 

rechten en verplichtingen, zullen er minder problemen zijn. In 

2007 zijn er via ConsuWijzer bijvoorbeeld gerichte communicatie‑

activiteiten verricht op het gebied van het aandachtsgebied 

‘Garantie en conformiteit’. Ook is de Consumentenautoriteit ten 

aanzien van het aandachtsgebied prijzenfestivals een publieks‑

campagne ‘Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het niet waar’ 

gestart. Via ConsuWijzer werd in aanvulling op deze campagne ook 
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praktische informatie gegeven, zodat consumenten misleidende 

prijzenfestivals kunnen herkennen.

De algemene verstrekking van informatie kan problemen voor‑

komen of beperken. De bescherming van de belangen van consu‑

menten vergt in sommige gevallen echter ook dat de Consumenten‑

autoriteit in een vroegtijdig stadium consumenten informeert over 

concrete schadeveroorzakende handelspraktijken die plaatsvinden. 

Zo heeft de Consumentenautoriteit bijvoorbeeld op 14 februari 2007 

een persbericht uitgebracht naar aanleiding van een mailing van 

het Nederlands Muntkantoor aan circa vier miljoen Nederlandse 

huishoudens waaruit niet duidelijk bleek dat mensen door deel‑

name aan een enquête voor tientallen euro’s vastzaten aan maande‑

lijkse vervolgzendingen van munten.

De staatssecretaris van Economische zaken heeft voor dergelijke 

waarschuwingen door de Consumentenautoriteit een instructie 

uitgevaardigd.26 Met deze instructie kan de Consumentenautoriteit 

niet alleen toezicht houden op naleving van het consumentenrecht 

(achteraf), maar daarnaast ook beter voldoen aan haar tweede taak, 

namelijk de informatieverstrekking (vooraf) aan consumenten 

en zo schade voorkomen. Ter bescherming van de belangen van 

consumenten kan het soms noodzakelijk zijn de naam te noemen 

van een individueel bedrijf, met inachtneming van de nodige zorg‑

vuldigheid en overeenkomstig de in de instructie voorgeschreven 

procedure.

Samenwerking met de Stichting Reclame Code (SRC)

Zoals gezegd is het uitgangspunt dat de Consumentenautoriteit 

het bestaande private fundament onverlet laat als daarbinnen op 

een effectieve en structurele manier een einde aan de inbreuk kan 

worden bewerkstelligd. In de relatie van de Consumentenautoriteit 

tot de SRC betekent dit dat overtredingen op het gebied van mis‑

leidende reclame in beginsel worden beoordeeld door de Reclame 

Code Commissie (RCC).27 Dit uitgangspunt is vastgelegd in het 

26 Instructie Staatssecretaris van Economische Zaken aan Consumentenautoriteit inzake 
informatieverstrekking aan Consumenten, Stcrt. 26 maart 2008, nr. 59, p. 7.

27 De RCC is een klachtenorgaan dat oordeelt of reclameuitingen in overeenstemming 
zijn met de Nederlandse Reclame Code. Tegen een beslissing van de RCC kan in 
beroep worden gegaan bij het College van Beroep. 
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 samenwerkingsprotocol tussen de SRC (waar de RCC onderdeel van 

uitmaakt) en de Consumentenautoriteit. De Consumentenautoriteit 

zal in beginsel alleen optreden indien een probleem niet effectief 

binnen het genoemde systeem kan worden opgelost of indien de 

Consumentenautoriteit een aanvullende rol zou kunnen spelen. De 

Consumentenautoriteit zal per overtreding beoordelen of hiervan 

sprake is.28 Veelal zal een negatieve beslissing van de RCC leiden tot 

een aanpassing of beëindiging van de misleidende reclame‑uiting. 

Houdt een adverteerder zich echter niet aan een dergelijke beslis‑

sing van de RCC, maakt een adverteerder zich vaker schuldig aan 

misleiding, of is er een andere reden voor de inzet van bestuursrech‑

telijke (sanctie‑)instrumenten, dan kan de Consumentenautoriteit 

alsnog optreden.

Praktijk

De Consumentenautoriteit heeft in het najaar van 2007 klachten 

ingediend bij de RCC tegen zes aanbieders van sms‑diensten van‑

wege het misleidende karakter van het aanbieden van ringtones. 

Geconstateerd was dat op meerdere websites ringtones werden 

aangeboden waarbij de indruk werd gewekt dat de ringtones gratis 

waren. De lay‑out van de websites, de lettertypes en kleurstellingen 

en de manier waarop het bestelproces was ingericht, maakten dat 

een consument dacht één gratis ringtone te hebben besteld, maar 

feitelijk een abonnement was aangegaan waarbij alleen de eerste 

ringtone gratis was. De RCC heeft in december 2007‑januari 2008 

uitspraak gedaan en op grond van de Nederlandse Reclamecode en 

de Kinder‑ en Jeugdreclamecode geoordeeld dat de zes uitingen als 

misleidend moesten worden aangemerkt. Een aanbieder is tegen de 

uitspraak in beroep gegaan bij het College van Beroep van de SRC. 

Het College heeft bij uitspraak van 10 maart 2008 de beslissing van 

de RCC bevestigd.29

28 Zie ook Ammerlaan en Janssen (2006), p. 145146.
29 Overigens is de Consumentenautoriteit ook een bestuursrechtelijke procedure gestart 

wegens (mogelijke) nietnaleving van de informatieverplichtingen als bedoeld in de 
regels inzake ecommerce. 
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Tot slot

Met de komst van de Consumentenautoriteit werd toezicht door 

een publiekrechtelijke toezichthouder geïntroduceerd op het veelal 

civielrechtelijke consumentenrecht. Inmiddels zijn we anderhalf 

jaar verder. Vastgesteld kan worden dat er dankzij ConsuWijzer goed 

zicht is op de problemen die er spelen in de markt. In deze bijdrage 

is ingegaan op de verschillende manieren waarop de Consumen‑

tenautoriteit van haar handhavingspalet gebruik heeft gemaakt. De 

eerste informatiecampagnes, (publieke) waarschuwingen, sanctie‑

besluiten, bezwaarprocedures en door de Consumentenautoriteit 

ingediende klachten bij de RCC zijn een feit. Geconstateerd is dat 

in de zaken waar de Consumentenautoriteit haar formele handha‑

vingsbevoegdheden heeft ingezet, overtredingen zijn beëindigd. 

Maar ook met een waarschuwing kan soms worden volstaan om 

hetzelfde effect te bereiken. Indien het wetsvoorstel met betrek‑

king tot oneerlijke handelspraktijken kracht van wet krijgt, wordt 

het toezichtsterrein van de Consumentenautoriteit aanzienlijk 

verbreed. Het zal een nieuwe uitdaging zijn om in de eerste fase van 

haar bestaan de opgebouwde ervaringen ook op dit verbrede terrein 

toe te passen.
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Onbegrensd toezicht?

M.G. Faure∗

In deze bijdrage wil ik de grenzen van het toezicht opzoeken en wel 

in twee opzichten. In de eerste plaats beschrijf ik enkele buiten‑

landse ervaringen betreffende het toezicht. Zelfs wanneer we ervan 

overtuigd zijn dat we het in Nederland goed voor elkaar hebben, 

kan een blik op buitenlandse ervaringen soms toch enige verrijking 

bieden. In de tweede plaats wil ik ook naar toezicht kijken vanuit 

een andere dan de klassiek juridisch‑bestuurskundige benadering, 

namelijk vanuit de rechtseconomie. Het is de moeite waard om eens 

met een economische bril op naar toezicht te kijken, omdat econo‑

men niet alleen theoretisch aardige gedachten over toezicht hebben 

geformuleerd, maar er door economen ook veel empirisch onderzoek 

is gedaan over effectiviteit van toezicht. Daarom kan een rechts‑

economische blik op toezicht een interessante bijdrage leveren aan 

de vraag hoe we toezicht effectief kunnen maken. Voorts komt aan de 

orde of en hoe de effectiviteit van het toezicht kan worden gemeten.

Waarom publiek toezicht?

De vraag waarom toezicht, althans toezicht door publieke auto‑

riteiten, überhaupt nodig is, hangt uiteraard nauw samen met de 

vraag waarom bepaalde maatschappelijke problemen het voorwerp 

zouden moeten uitmaken van publieke regulering. Voor een eco‑

noom is dat geen uitgemaakte zaak. Regulering zou slechts nodig 

worden wanneer de markt het betreffende probleem niet oplost, bij 

een marktfalen dus. De Nobelprijswinnaar Ronald Coase heeft ons 

* Prof. dr. Michael Faure is hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht aan 
de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht en hoogleraar Comparative Private 
Law and Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit artikel is een ingekorte 
en aangepaste versie van de voordracht die hij op 28 september 2007 hield op het 
lustrumcongres Over de eigen grenzen heen van de Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders. Zijn dank gaat uit naar Ton Hartlief en Frans Leeuw voor nuttig com
mentaar en inspirerende gedachtewisseling ter voorbereiding van deze voordracht en 
naar Wanchi Tang voor onderzoeksassistentie.
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in een verhaal van 1960 al geleerd dat we ons om dergelijk falen niet 

al te veel zorgen moeten maken wanneer partijen in een contrac‑

tuele verhouding tot elkaar staan. Wanprestaties worden immers 

onmiddellijk afgestraft door verlies van reputatie en van klanten. 

Sommige doorgewinterde liberalen zullen zelfs zo ver gaan te be‑

weren dat bijna alle problemen door marktgerichte sancties kunnen 

worden opgelost en dat de overheid zich dus zo veel mogelijk afzijdig 

moet houden. Het is het oude verhaal, dat in Chicago onder meer 

nog door Richard Epstein wordt gepredikt en ook in een artikel in 

de Cato Journal door Driscoll en Hoskins (2006) naar voren werd 

gebracht. Private controlemechanismen, zoals garantieverlening 

en  certificatie, kunnen, zo wordt door hen beweerd, vaak een goed 

alternatief vormen voor publieke regulering.

Dit sterke vertrouwen in de zegeningen van de contractsvrijheid kan 

ongetwijfeld zijn waarde hebben, bijvoorbeeld wanneer commer‑

ciële, goed geïnformeerde marktpartijen met elkaar handel drijven. 

Het verhaal verandert natuurlijk wanneer dit niet het geval is, en 

helemaal wanneer contractuele onderhandelingen überhaupt niet 

mogelijk zijn omdat de slachtoffers derden zijn en zij dus niet via een 

contract de mogelijkheid hebben om een producent tot meer zorg 

aan te zetten. Voor de bewoners van de Enschedese wijk Roombeek 

was het voorafgaand aan de fatale klap op 13 mei 2000 allicht niet 

mogelijk om met de exploitant van S.E. Fireworks in onderhande‑

ling te treden over een verhoogde zorg, zo men al op de hoogte was 

geweest van de problematische situatie ten gevolge van te veel en 

onoordeelkundig opgestapeld en behandeld vuurwerk. In die geval‑

len waarbij schade dus op derden wordt afgewikkeld, ontstaat er een 

marktfalen omdat negatieve externe effecten, ook wel externalitei‑

ten genoemd, optreden. De gegeven voorbeelden toonden al aan dat 

dit type marktfalen, waarbij ernstige schade voor derden kan optre‑

den, veelal niet door marktgerichte contractuele onderhandelingen 

zal kunnen worden opgelost. Daarvoor heb je dus regulering nodig 

die ex ante normen vastlegt waaraan de exploitant van bijvoorbeeld 

een vuurwerkfabriek zich zal dienen te houden.

Private of publieke handhaving?

Wanneer er dan al maatschappelijke consensus zou bestaan dat be‑

paalde problemen toch publieke regulering vereisen, rijst vervolgens 
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de vraag hoe je die regulering dan moet handhaven. De redenen 

waarom handhaving alleen via het privaatrecht niet in staat is om 

problemen van marktfalen integraal op te lossen, zijn wel bekend: 

individuele slachtoffers, bijvoorbeeld de brave Hollander die na 

het eten van een bedorven jakobsschelpje op tweede kerstdag ziek 

wordt, weet soms niet dat zijn tanende gezondheidstoestand door 

het bedorven jakobsschelpje en bijvoorbeeld niet door overmatig 

drankgebruik werd veroorzaakt. Zelfs al zou hij dat wel weten, dan 

zijn de kosten voor betrokkene om via het privaatrecht zijn gram te 

halen tegen de leverancier, buitengewoon hoog. In andere gevallen 

kan er een heel lang tijdsverloop zijn totdat de schade zich manifes‑

teert. Denk aan de blootstelling aan milieugevaarlijke stoffen zoals 

asbest. Wanneer het slachtoffer jaren later ziek wordt, zal een oor‑

zakelijk verband vaak moeilijk aan te tonen zijn, de aansprakelijke 

dader kan verdwenen zijn, en de kans dat deze inmiddels onvermo‑

gend is geraakt, is natuurlijk ook groot.

Tegelijkertijd heeft publieke handhaving ook haar beperkingen. 

De budgetten van handhavingsinstanties zijn vaak beperkt en 

bovendien kunnen toezichthouders nalaten om optimaal van 

hun bevoegdheden gebruik te maken, onder meer vanwege een 

mogelijk te enge band met het bedrijfsleven. ‘Toezichthouders 

proberen veelal een balans te zoeken tussen repressief en coöpera‑

tief handhavingsbeleid en neigen daardoor soms te zeer naar een 

adviserende rol en te weinig naar een toezichthoudende rol’, aldus 

Van Boom (2006a). Juist vanwege die imperfecties van publieke 

handhaving kan private handhaving nog steeds een belangrijke rol 

vervullen. Wat bedoelen we trouwens precies met ‘private handha‑

ving’? De eerste relatief onschuldige interpretatie is die waarbij het 

privaatrecht naast het publiekrecht blijft bestaan, bijvoorbeeld door 

slachtoffers nog steeds de mogelijkheid te bieden om via private 

schadevergoedingsacties vergoeding van schade te verkrijgen. 

De les van deze aanvullende werking van private handhaving is 

duidelijk: het zal niet volstaan de publieke regulering na te leven; 

als de onder toezicht gestelde aansprakelijkheid wil vermijden, zal 

hij daarnaast ook de wellicht hogere zorg die in het aansprakelijk‑

heidsrecht wordt vereist, moeten naleven. Deze vorm van private 

handhaving wordt steeds populairder, maar is natuurlijk niks 

nieuws. Slachtoffers hebben die mogelijkheid altijd gehad, mits de 

voorwaarden daartoe vervuld zijn. Nieuw is wel dat tegenwoordig 

deze private handhaving steeds vaker naar voren wordt gescho‑
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ven als alternatief, dus als primair instrument om naleving van 

publieke regels af te dwingen. Men ziet dat nu ook op terreinen 

waar dat vroeger wellicht niet kon worden verwacht, bijvoorbeeld 

in het mededingingsrecht. Uit een rapport van de Rekenkamer uit 

1999 over het toezicht op keuringen in Nederland zou voor deze 

trend enige steun kunnen worden gevonden. Daaruit bleek dat 

de toezichthoudende instanties binnen de overheid minder goed 

aan de informatie‑eisen voldeden dan toezichthouders buiten de 

overheid. Het betrof hier wel een relatief beperkt onderzoek, waarin 

de effectiviteit van het toezicht als zodanig niet werd onderzocht. 

Toch is de trend helder. Bijvoorbeeld in het kader van de Europese 

richtlijn inzake de emissiehandel in broeikasgasemissierechten 

dienen de bedrijven zogenoemde emissierapportages op te stellen; 

deze moeten vervolgens worden gevalideerd door een zogenoemde 

verificateur. Dit betekent de facto dat een deel van de toezichthou‑

dende taak in dit geval door een privé‑instantie en niet langer door 

een publieke toezichthouder wordt uitgeoefend. Hoewel sommigen 

een dergelijke trend toejuichen en bijvoorbeeld private handhaving 

zelfs als een mooi mechanisme zien om de toenemende overheids‑

aansprakelijkheid van toezichthouders een halt toe te roepen, 

kunnen hierbij natuurlijk wel vragen worden gesteld. Zo laat Peeters 

(2006) zich kritisch uit over de toenemende verificatie en certificatie 

door particuliere instanties omdat, naast vele andere vragen, onder 

meer ook onduidelijk is hoe de kwaliteit van deze verificateur dan 

weer zal worden gecontroleerd. Hier rijst de klassieke vraag wie de 

bewakers zal bewaken.

Nogmaals: waarom publieke handhaving?

Even terug naar de uitgangspunten: we schetsten al dat publieke re‑

gulering noodzakelijk is omdat vele vormen van marktfalen niet door 

het privaatrecht op afdoende wijze kunnen worden gecontroleerd, 

maar waarom is er nu, althans vanuit een economisch perspectief, 

publiekrechtelijke sanctionering nodig? Dit hangt samen met een 

idee dat door een andere Nobelprijswinnaar economie, Gary Becker, 

begin jaren zestig in Chicago is uitgewerkt met betrekking tot de eco‑

nomie van misdaad en straf. Becker ging ervan uit dat een potentiële 

overtreder van regels ex ante op rationele wijze de kosten en baten 

van zijn overtreding zal afwegen. In deze visie zal iemand de norm 
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schenden wanneer zijn private voordeel van overtreding hoger is 

dan de verwachte kosten. Die verwachte kosten bestaan dan in het 

ontdekkingsrisico, ook wel de probabiliteit dat men gepakt, vervolgd 

en veroordeeld wordt genoemd, vermenigvuldigd met de sanctie. 

Een eenvoudig voorbeeld kan dit idee van Becker verduidelijken: 

veronderstel dat ik een prachtige Braziliaanse waterschildpad, de 

irapuca genaamd, via Schiphol naar Nederland zou willen importe‑

ren, terwijl dit o zo fraaie diertje wel op de Cites‑lijst van beschermde 

diersoorten staat en ik niet over de vereiste vergunningen beschik. 

Veronderstel dat dit prachtige diertje voor mij als verwoed terrarium‑

liefhebber € 1.000 waard zou zijn en dat de boete die waarschijnlijk 

zou worden opgelegd bij een veroordeling, € 10.000 is. Echter, ik weet 

het diertje op zodanig slinkse wijze in mijn bagage te verpakken dat 

ik de douane bij Schiphol kan verschalken en de pakkans derhalve 

tot 10% reduceer. Daarenboven heb ik uiteraard een briljante en be‑

reidwillige collega die graag voor mij zal pleiten en derhalve de kans 

op een veroordeling tot 50% reduceert. Een eenvoudige rekensom 

leert dat mijn verwachte kosten slechts 10% × 50% × € 10.000 = € 500 

bedragen, terwijl mijn verwachte voordeel € 1.000 is. Volgens Becker 

zal ik de overtreding dan ook begaan.

Dit eenvoudige voorbeeld maakt enkele zaken duidelijk. In de eerste 

plaats blijkt het basisprobleem gelegen in de te geringe pakkans. 

Dat is ook meteen het belangrijkste verschil met het privaatrecht. 

Het privaatrecht gaat ervan uit dat de aansprakelijke dader steeds 

aangetroffen wordt en veroordeeld wordt tot betaling van een 

schadeloosstelling aan het slachtoffer. Een 100% pakkans dus. 

Echter, juist omdat overtreders er veelal alles aan zullen doen om 

het ontdekkingsrisico gering te houden, moet de sanctie die op een 

overtreding dreigt, een veelvoud zijn van het verkregen voordeel, 

wil men nog prikkels aan de potentiële overtreder geven om van 

zijn voornemen tot overtreding af te zien. Hier zit nu de essentiële 

zwakte van het privaatrecht: het privaatrecht veroordeelt immers 

een dader alleen tot vergoeding van de aangerichte schade en 

niet tot meer dan dat. We hebben dus essentieel vanwege die lage 

pakkans een sanctie stelsel nodig dat, bijvoorbeeld via een boete, 

een sanctie kan opleggen die een compensatie vormt voor het lage 

ontdekkingsrisico. In het voorbeeld van de onrechtmatig geïmpor‑

teerde irapuca zou de boete dus minstens € 20.000 moeten zijn om 

enig tegenwicht te bieden voor het lage ontdekkings‑ en veroor‑

delingsrisico. Dit kan vandaag met het privaatrecht niet worden 
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bereikt, hoewel er stemmen opgaan om bijvoorbeeld via een private 

boete ook sancties in het privaatrecht aanmerkelijk effectiever te 

maken (Van Boom, 2006b). In de tweede plaats heeft dit eenvoudige 

op Becker gebaseerde voorbeeld ook duidelijk gemaakt waar vanuit 

economisch perspectief precies de taak van toezicht zich situeert: 

uiteraard in het verhogen van dat ontdekkingsrisico, omdat daar‑

door additionele prikkels tot vermijding van de normoverschrijding 

kunnen worden geboden.

Welk type publieke sanctionering?

We hebben dus nog een reden gevonden waarom handhaving van 

normen niet uitsluitend via privaatrecht kan, maar ook publieke 

handhaving vereist. Alleen via publieke handhaving kunnen we im‑

mers met sancties dreigen die een veelvoud vormen van het door de 

overtreding behaalde voordeel, teneinde op die manier het lagere 

ontdekkingsrisico te compenseren. Wat betreft het type sanctie zal 

primair aan de boete worden gedacht. Om voor de hand liggende 

redenen is de boete bij economen populair: de kosten van zowel 

oplegging als handhaving zijn niet al te hoog en er vloeit geld van de 

overtreder naar de staatskas, terwijl bij de gevangenisstraf eigenlijk 

het omgekeerde het geval is. Deze boete kan ook op een eenvoudige 

en goedkope wijze worden opgelegd, bijvoorbeeld in het kader van 

een administratieve procedure. Zo hebben Ogus en Abbott (2002a, 

2002b) sterke kritiek uitgeoefend op het Engelse systeem van milieu‑

handhaving, dat uitsluitend gebruikmaakt van de strafrechtelijke 

procedure en strafrechtelijke sancties; zij pleiten sterk voor invoering 

van bestuurlijke boetes in het Engels milieurecht, zodat de efficiëntie 

van de handhaving gevoelig wordt verbeterd. Is er dan, vanuit econo‑

misch perspectief, nog wel enige rol weggelegd voor het strafrecht?

Dat is zeker het geval wanneer het economische voordeel dat met 

de overtreding zou worden verkregen, bijzonder hoog is, terwijl het 

ontdekkingsrisico relatief laag is. De vereiste efficiënte boete kan 

dan onder omstandigheden zo hoog worden dat deze het vermogen 

van de overtreder overstijgt en er dus een insolventieprobleem 

ontstaat. De lage pakkans gecombineerd met een insolventie‑

risico is dus de belangrijkste reden voor toepassing van andere dan 

financiële sancties, waaronder ook de vrijheidsstraf. Waarom is het 

nu niet aangewezen om een vrijheidsstraf via een administratieve 
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procedure op te leggen? Dit hangt samen met het feit dat het vanuit 

maatschappelijk perspectief niet alleen belangrijk is om efficiënte 

sancties toe te passen op schuldigen, maar ook om te vermijden dat 

onschuldigen wel zouden worden gestraft. Deze laatste doelstelling 

wordt door economen aangeduid als het vermijden van error costs, 

de kosten van vergissingen. Die kosten van vergissingen zijn natuur‑

lijk veel hoger wanneer de sancties ernstiger worden, zoals bij de 

gevangenisstraf of bij relatief hoge geldboetes. Derhalve is er vanuit 

economisch perspectief geen bezwaar tegen om de veel laagdrem‑

peliger, en dus goedkopere administratieve procedure toe te passen 

wanneer de gevolgen (meer bepaald dus de geldboete) niet al te 

ingrijpend zijn. Het strafrecht dient vanuit dit perspectief alleen te 

worden ingezet wanneer de mogelijke sancties veel ingrijpender zijn 

en dus de kosten van vergissingen spectaculair zouden toenemen.

Ik zal nu ingaan op de vraag hoe deze theoretische inzichten uitwer‑

ken in de praktijk.

Coöperatie of afschrikking?

De volgende vraag is dan hoe volgens de rechtseconomische denk‑

wijze toezicht leidt tot een effectieve naleving van de regulering. 

Zoals bekend zijn er twee op het eerste gezicht tegenstrijdige model‑

len die bij toezicht kunnen worden gevolgd. Het coöperatiemodel 

gaat ervan uit dat de overtreder via coöperatie spontaan tot naleving 

van de regulering kan worden gebracht. Aalders (2003) spreekt in dit 

verband van het met zachte hand in de richting van het gewenste 

gedrag leiden van de wetsovertreder. Duidelijk is dat aanhangers 

van Gary Becker het toezicht liever baseren op een afschrikkings‑

model, waarin minder plaats is voor het maken van afwegingen 

door de toezichthouder. De zekerheid dat altijd strenge sancties zul‑

len worden toegepast, zou de overtreder ex ante prikkels geven om 

het rechte pad te volgen.

De nadelen van het coöperatiemodel zijn op het eerste gezicht 

evident. Een basisprobleem is dat het uitoefenen van toezicht ex 

ante weinig prikkels tot naleving biedt wanneer een overtreder, na 

betrapt te zijn, alleen het risico loopt dat hij alsnog moet doen wat 

hij op basis van de regelgeving toch had moeten uitvoeren. Nentjes 

en Hommes stelden in een studie uit 1990 dat de toenmalige Neder‑

landse praktijk in de milieuhandhaving, waar de golden sixties van 
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handjeklap en driehoeksoverleg nog hoogtij vierden, gouden tijden 

waren voor de overtreders. Precies omdat investeringen in bijvoor‑

beeld een waterzuiveringsinstallatie veel kosten meebrachten en elk 

uitstel geld opleverde, moedigde het toenmalige gedoog‑ en coöpe‑

ratiebeleid milieuovertredingen in feite alleen maar aan: de voor‑

delen waren groot en nadelen waren er nauwelijks. Een correspon‑

derend nadeel van de coöperatieve strategie is ook dat het de facto 

vaak heel moeilijk is om na een jarenlange gezellige coöperatie plots 

een andere pet op te zetten en alsnog via strenge sancties effectieve 

handhaving te gaan eisen. Economen noemen dit het bekende 

capturing risk, wat eigenlijk betekent dat de toezichthouder wordt 

ingepalmd door de gereguleerde. Dit jarenlange polderen kan ertoe 

leiden dat effectief toezicht de facto niet meer mogelijk is. De Ridder 

drukte het in zijn Groningse oratie (2004) zo uit: ‘De toezichthouder 

wordt: adviseur; partner; vraagbaak; vertrouwenspersoon; alles, 

behalve controleur.’ Er is ook veel empirisch onderzoek waaruit 

blijkt dat een goed bedoelde coöperatie gemakkelijk kan overgaan in 

een collusieachtige toestand van inpalming van de toezichthouder. 

May en Winter (1999) stelden dit onder meer vast naar aanleiding 

van de handhaving van milieuwetgeving bij de landbouwsector in 

Denemarken. In alle gevallen waarin de toezichthouders samen‑

werkten met landbouworganisaties, leidde dit tot een vermindering 

van de naleving van de wetgeving door de boeren.

Toch is er evenveel empirisch bewijs waaruit blijkt dat ook een harde 

opstelling in het kader van een afschrikkingsmodel niet altijd werkt. 

De Nederlandse rechtssocioloog Aalders heeft in verschillende 

studies laten zien dat toezichthouders weigeren op te treden als 

politieagent die uitsluitend zou sanctioneren en geen oog meer mag 

hebben voor specifieke kenmerken van elke individuele situatie. 

Hawkins wees er in 1984 ook al op dat wanneer een ongenuanceerd 

afschrikkingsbeleid door het bedrijfsleven als onredelijk wordt erva‑

ren, dat juist kan leiden tot oppositie en dus tot een weigering de 

regulering nog langer na te leven. De meeste auteurs lijken nu een 

middenweg tussen beide benaderingen te kiezen, en zelfs economen 

stellen dat het niet zinvol is een coöperatiemodel altijd af te wijzen 

vanwege het risico van inpalming. Wanneer dit laatste risico kan 

worden beperkt, kan, zo werd ook door ander empirisch onderzoek 

aangetoond (Fenn en Veljanovski, 1988), het coöperatiemodel wel 

degelijk tot naleving leiden. Anderzijds erkennen nu ook zelfs de 

meest fervente aanhangers van het coöperatiemodel dat coöperatie, 
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advisering en overleg in een eerste fase aangewezen kunnen zijn, 

maar dat bij volharding in de overtreding ook een meer doortastend 

optreden aangewezen is.

Toezicht ter verdediging van privébelangen

Als kleine parenthese moet worden benadrukt dat lobbying en 

beïnvloeding door industriële belangengroepen niet altijd leiden 

tot een vermindering van het toezicht. Weer een andere Nobel‑

prijswinnaar economie, James Buchanan (Buchanan en Tullock, 

1962) heeft erop gewezen dat bedrijven vaak publieke of andere 

regulering zullen trachten te gebruiken om daardoor zelf bepaalde 

voordelen te verkrijgen. In dat perspectief is regulering dus niet in 

het algemeen belang, maar dient zij veeleer private belangen. Van 

den Bergh, Huls e.a. (2007) betoogden onlangs nog dat de (zelf)

regulering van de advocatuur altijd de mogelijkheid meebrengt om 

concurrentiebeperkende afspraken te maken en af te dwingen, wat 

de marktwerking juist zou beperken. Ook zijn de verhalen bekend 

van grote farmaceutische concerns die belang hebben bij wellicht 

inefficiënt strenge eisen voor het op de markt brengen van nieuwe 

geneesmiddelen waar zij, gelet op hun marktpositie, gemakkelijk 

aan kunnen voldoen, maar kleinere concurrenten uiteraard niet. Op 

die manier werpt regulering alleen maar barrières op voor nieuwko‑

mers op de markt. In een interessante studie van John Coffee (2007) 

wordt gewezen op het spectaculaire verschil in handhaving van 

wetgeving met betrekking tot de financiële markten in Europa en 

in de Verenigde Staten. De sancties die worden opgelegd in de Ver‑

enigde Staten, zijn een veelvoud van de bedragen die bijvoorbeeld 

in het Verenigd Koninkrijk voor vergelijkbare inbreuken worden 

opgelegd. Het feit dat de Verenigde Staten sterk aanhanger is van een 

zwaar afschrikkingsmodel, is volgens Coffee gerelateerd aan het feit 

dat bepaalde belangengroepen van Amerikaanse aandeelhouders 

grote private voordelen hebben bij een strenge handhaving van de 

betreffende regulering. Op die manier wordt een toezichthouder al‑

leen maar speelbal in handen van private belangengroepen en niet 

langer dienaar van het algemeen belang.
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Informatiestrategie wel effectief

Ik gaf het eerder al aan: het lijkt niet zinvol het coöperatiemodel 

totaal af te zweren alleen vanwege het risico van collusie. Juist in 

gevallen waarin overtredingen door het midden‑ en kleinbedrijf 

worden gepleegd vanuit onwetendheid, kan een informatiestra‑

tegie tot naleving leiden. Criminologisch onderzoek van onder 

meer Huisman (2001) heeft aangetoond dat veel inbreuken op de 

milieuwetgeving niet opzettelijk plaatsvinden, maar doorgaans 

ten gevolge van gebrek aan informatie. Dit werd ook bevestigd in 

onderzoek van Prinsen en Vossen (2003) naar inbreuken op de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 32% van de bedrijven 

bleek niet op de hoogte van het bestaan van de regels en 38% leefde 

de regels spontaan na. Slechts 21% zou naleven omdat zij door 

handhaving werden afgeschrikt. Met een informatiestrategie kan 

dus heel wat voordeel worden behaald. De noodzaak van adequate 

informatieverschaffing zal overigens alleen maar toenemen nu de 

invloed van het Europees recht op de Nederlandse ordeningswet‑

geving ook alleen maar toeneemt. Theo Kockelkoren, directeur 

van de AFM, verklaarde onlangs dat het lastig is balans te houden 

in de uit te vaardigen regelgeving nu 80% van de regelgeving in de 

finan ciële sector van Europese oorsprong is. Ook ander onderzoek 

waarbij recent werd nagegaan wat de invloed is van Europese regel‑

geving op in Nederland geldende wet‑ en regelgeving, toonde aan 

dat voor sommige domeinen, bijvoorbeeld het milieurecht, deze in‑

vloed aanzienlijk is, in casu meer dan 65%. Dit alles onderstreept dat 

het niet ten onrechte is dat toezichthouders wat betreft informatie‑

verschaffing een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd zien.

Collusie tegengaan door handhavingsplicht?

Tegelijk blijft bij een toezichthouder die informeert en adviseert, 

steeds de vraag rijzen of er nog voldoende mogelijkheid bestaat om, 

wanneer dat nodig is, effectief en sanctionerend op te treden, zeker 

nu de maatschappij daar veel vaker om vraagt. Moeten het risico 

van collusie en de effectiviteit van handhaving dan niet worden 

bevorderd door, zo wordt nogal eens verkondigd, het instellen van 

een handhavingsplicht? Toezichthouders zouden dan de uit het 
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coöperatiemodel voortvloeiende discretionaire bevoegdheid voort‑

aan ontberen en in alle gevallen verplicht zijn om handhavend (lees: 

sanctionerend) op te treden. Een ongenuanceerde plicht om elke 

overtreding te handhaven is echter vanuit het economische gedach‑

tegoed onzinnig, om de eenvoudige reden dat dit veel te duur zou 

zijn en daarmee ook maatschappelijk onwenselijk. Nobelprijswin‑

naar economie George Stigler (1970) stelde al dat de maatschappij 

dient te streven naar ‘the optimum enforcement of laws’. Er dient 

met andere woorden geen maximale handhaving plaats te vinden, 

wel een optimale. Juist omdat handhavingskosten spectaculair hoog 

kunnen zijn (zie Leeuw en Willemsen, 2006), is een 100% handha‑

ving vanuit maatschappelijk perspectief niet wenselijk.

Harringtons paradox

Toch lijkt er een belangrijke tegenstelling te bestaan tussen het 

ideale model van Becker, dat ervan uitgaat dat overtreders worden 

afgeschrikt door een behoorlijk ontdekkingsrisico en hoge verwach‑

te sancties enerzijds, en anderzijds de praktijk. Zo toonde recent 

criminologisch onderzoek in België aan dat 74% van alle milieu‑

overtredingen die worden vastgesteld, nooit wordt vervolgd. Ander 

Belgisch onderzoek toonde aan dat de gemiddelde boetes die wor‑

den opgelegd, relatief bescheiden zijn: rond de € 5.000. Afgezet tegen 

de mogelijke voordelen van overtreding lijkt de vraag gerechtvaar‑

digd waarom bedrijven de ordeningswetgeving überhaupt naleven. 

Naleven van de wet, zo stelden ook Prinsen en Vossen (2003) in een 

onderzoek vast, kost de facto meer dan overtreding. Dit fenomeen is 

in de literatuur bekend geworden als Harringtons paradox, omdat 

Winston Harrington in enkele papers vaststelde dat, hoewel het 

ontdekkingsrisico laag is en de opgelegde sancties eveneens rela‑

tief laag, de naleving toch proportioneel hoog blijkt te zijn. Andere 

onderzoeken hebben de bevindingen van Harrington genuanceerd 

en stelden vast dat inderdaad het gemiddeld ontdekkingsrisico 

gering kan zijn, maar dat dit eigenlijk het resultaat is van het ef‑

ficiënt gebruik van schaarse middelen door toezichthouders waar 

ik eerder op wees. Het gevolg daarvan is dat toezichthouders soms 

tolerant kunnen zijn ten opzichte van kleinere overtredingen, om‑

dat zij hun schaarse middelen dan veeleer inzetten om strenger te 

handhaven tegen ernstigere overtredingen. Nyborg en Telle (2006) 
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stelden vast dat dit de wijze is waarop bijvoorbeeld in Noorwegen 

milieuautoriteiten hun toezichthoudende bevoegdheden gebruiken, 

en concluderen dan ook dat het resultaat minder paradoxaal is dan 

men op het eerste gezicht zou denken.

De sanctionerende toezichthouder

Er zijn daarenboven meer verklaringen voor het feit dat bedrijven 

de regelgeving vaak naleven, hoewel op basis van een kosten‑

batenanalyse normschending goedkoper zou zijn dan naleving. Dit 

heeft ongetwijfeld ook te maken met de gevolgde toezichtsstrategie, 

waarover eerder al werd gesproken. Ook wat dat betreft is er nog 

een belangrijk verschil tussen het coöperatie‑ en het afschrikkings‑

model. In het afschrikkingsmodel is toezicht uiteindelijk slechts 

een fase in de handhavingsketen en dient dit uitsluitend om het 

ontdekkingsrisico te verhogen. In het klassieke model draagt de 

toezichthouder de zaak na vaststelling van de normschending over 

aan de (doorgaans strafrechtelijke) autoriteiten, die dan een sanctie 

opleggen. Het afschrikkingsmodel ziet toezicht niet als doel op zich, 

maar veeleer als fase in de voornamelijk strafrechtelijke keten. In 

het coöperatiemodel kan toezicht vaak een eigen doelobject worden, 

niet alleen vanwege advisering en informatieverschaffing die tot 

naleving leidt, maar ook omdat in toenemende mate toezichthou‑

ders zelf tot sanctionering kunnen overgaan. De efficiëntie van de 

bestuurlijke boete heb ik eerder al benadrukt, en het feit dat deze 

in opmars is (zie bijvoorbeeld ook de recente mogelijkheid voor 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot het opleggen van een 

bestuurlijke boete), kan dan ook worden toegejuicht. In dit ver‑

band is door Van de Bunt (2006) terecht benadrukt dat toezicht een 

volwaardig alternatief voor opsporing en voor de toepassing van 

het strafrecht is geworden. Dit hangt uiteraard grotendeels samen 

met de uitbreiding van de administratieve boete. Een uitgebreid 

empirisch onderzoek van Marc Cohen (2001) naar de effectiviteit 

van de handhaving van de milieuwetgeving wijst eveneens uit 

dat sanctieverhoging nauwelijks invloed heeft op het gedrag van 

normovertreders, terwijl toegenomen toezicht en handhavingsacti‑

viteiten wel degelijk tot een verbetering van de normnaleving leiden. 

Toezicht is, kortom, niet langer een middel in het strafrechtelijk 

traject, maar een doel op zich, dat bovendien beter in staat blijkt 
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rechtspolitieke handhavingsdoelen te bereiken dan de strafrechte‑

lijke sanctie.

Naming and shaming?

Tot voor enige tijd werd in de literatuur voorgehouden dat straf‑

rechtelijke sanctionering vergeleken met louter bestuurlijke reacties 

toch nog één belangrijk voordeel had, namelijk dat alleen door 

een strafrechtelijke vervolging en veroordeling ook ‘naming and 

shaming’ zou kunnen worden gerealiseerd. Decker (2003) toonde 

aan dat bedrijven die in de Verenigde Staten veroordeeld waren voor 

milieuovertredingen, meer moeite hadden om in de toekomst een 

nieuwe milieuvergunning te verkrijgen. Los daarvan wordt door 

economen vaak betoogd dat een strafrechtelijke veroordeling ook 

tot een aanzienlijk reputationeel verlies zou kunnen leiden. Vanuit 

economisch perspectief is dat een gewenst gevolg omdat daardoor 

additionele afschrikking kan worden bereikt. Zoals aangegeven 

was het bewerkstelligen van dit reputatieverlies via naming and 

shaming tot voor kort een privilege van de strafrechtelijke veroorde‑

ling. Dat lijkt echter niet langer het geval te zijn. Soms biedt de wet 

nu aan toezichthouders ruime mogelijkheden om een opgelegde 

boetebeslissing onmiddellijk te publiceren. Dat lijkt het uitgangs‑

punt te zijn in onder meer de nieuwe Wet op het financiële toezicht, 

die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden. In andere geval‑

len blijken toezichthouders een dergelijke wettelijke grondslag niet 

nodig te hebben. Transparantie en openbaarheid zijn ‘in’, hoewel 

recent onderzoek aantoont dat de verschillen in de mate van open‑

baarheid tussen de onderscheiden soorten toezichthouders groot 

zijn. Recent heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een zwarte 

lijst gepubliceerd van zorginstellingen die slecht presteren en daar‑

om onder verscherpt toezicht staan. Sommige penalisten, onder wie 

recent Marijke Malsch in het Juristenblad (2007), verklaren zich zeer 

enthousiast voor dit ‘namen and shamen’. Zij acht het buitengewoon 

zinvol om instellingen die slecht presteren, op een zwarte lijst te zet‑

ten. Omdat dit hopelijk zal leiden tot het corrigeren van de leiding, 

meent ze dat dit initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

valt toe te juichen. Anderen, onder wie de Nijmeegse hoogleraar 

Daan Doorenbos, zijn veel kritischer. Hij uitte in zijn oratie (2006, 

gepubliceerd 2007) belangrijke bezwaren en voerde onder meer als 
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argument aan dat namen and shamen tot enorm reputatieverlies 

kan leiden, dat moeilijk te herstellen valt wanneer later blijkt dat 

men het verkeerd voorhad. Die laatste gedachte spreekt mij eerlijk 

gezegd wel aan en sluit aan bij hetgeen ik eerder opperde over het 

reduceren van de kosten van vergissingen. Deze error costs kunnen 

bij naming and shaming spectaculair hoog zijn. Juist vanwege dat 

risico denk ik dat men de vraag kan stellen of de vaststelling van 

een overtreding door een toezichthouder wel met voldoende rechts‑

waarborgen omkleed is. Ik denk, met Doorenbos, dat er genoeg 

redenen zijn om deze reputationele sanctie slechts toe te passen na 

een uitgebreide en met voldoende waarborgen omklede procedure. 

Dat deze overwegingen geen overbodige luxe zijn, hebben enkele 

Nederlandse toezichthouders overigens zelf al aan den lijve mogen 

ondervinden. In enkele recente zaken werd de NMa door rechterlij‑

ke instanties verweten verwijtbaar onzorgvuldig te handelen, meer 

bepaald door persberichten te publiceren naar aanleiding van ver‑

moede overtredingen van, in dit geval, de mededingingswetgeving.

Aansprakelijkheid om toezichthouders te prikkelen?

Daarmee rijst ook de vraag naar de zin van de toezichthoudersaan‑

sprakelijkheid. Hierboven noemde ik het aansprakelijkheidsrecht 

en meer bepaald het privaatrecht in ruime zin nuttige instrumenten 

om aan onder toezicht gestelden prikkels te geven tot naleving van 

de wetgeving. De laatste jaren blijkt echter datzelfde aansprake‑

lijkheidsrecht een tweesnijdend zwaard omdat het ook kan worden 

ingezet wanneer toezichthouders tekortschieten in hun taken.

Vooraanstaande Nederlandse rechtsgeleerden, zoals Giesen (2006), 

Hartlief (2005, 2006), Van Maanen (2007) en Van Rossum (2005), zijn 

wat dat betreft helder: juist omdat andere effectieve controlemecha‑

nismen ontbreken, kan blootstelling aan aansprakelijkheid effec‑

tieve prikkels bieden aan toezichthouders om bij de uitoefening van 

hun taak zorgvuldig te handelen en oog te hebben voor de belangen 

van derden. Immers, falend toezicht leidt al gauw tot schade aan 

derden, die dan ook onvermijdelijk gebruik zullen maken van de 

mogelijkheden die het aansprakelijkheidsrecht hun biedt.

Op het eerste gezicht past blootstelling van toezichthouders aan 

onbeperkte aansprakelijkheid dus in de rechtseconomische visie 

dat aansprakelijkheid een prikkel zal zijn tot zorgvuldig gedrag van 
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de toezichthouder. Toch lijkt de vraag gerechtigd of die blootstelling 

niet juist zal leiden tot een verlammend effect op de uitoefening  

van de toezichtswerkzaamheden. Uit een uitgebreid rechtsverge‑

lijkend onderzoek van Van Dam (2006) blijkt dat in rechtsstelsels 

waarin toezichthoudersaansprakelijkheid wel ruimschoots wordt 

aanvaard, dat niet tot een bovenmatig gevoelde druk op toezicht‑

houders heeft geleid. Naar aanleiding van dit rapport heeft de 

minister van Justitie een brief aan de Tweede Kamer geschreven 

waarin wordt gesteld dat aansprakelijkheid in Nederland slechts 

een probleem vormt bij financiële toezichthouders, zoals de AFM 

en DMB. Juist voor hen blijken er in het buitenland wel immuni‑

teiten in de wetgeving te zijn voorzien. De minister stelt de vraag 

in hoeverre bij grensoverschrijdende financiële verrichtingen het 

gevaar dreigt dat juist een Nederlandse financieel toezichthouder 

de schade zal moeten dragen. Op dit punt kondigt de minister 

dan ook nader onderzoek aan. Toch is er recent uit onverwachte, 

inderdaad rechtseconomische, hoek steun voor de toezichthouders 

gekomen. Dijkstra en Visscher (2007) betogen dat falend toezicht 

door finan ciële toezichthouders alleen leidt tot zogenoemde zuivere 

vermogensschade die, ik bespaar u de details, volgens deze rechts‑

economen niet voor vergoeding in aanmerking dient te komen. Een 

aansprakelijkheid voor dergelijke schade leidt in hun visie dus tot 

excessief toezicht. De reden is dat zuivere vermogensschade niet tot 

een reductie van de maatschappelijke welvaart leidt, maar slechts 

tot een verschuiving van welvaart. Een te sterke aansprakelijkheid 

zou daarom in hun visie dus niet zinvol zijn omdat dit, juist teneinde 

het risico op claims zo veel mogelijk uit te sluiten, tot excessief 

toezicht zou leiden. Toch is daarmee niet alles gezegd. Schade ten 

gevolge van falende toezichthouders kan immers niet louter finan‑

cieel zijn, maar bijvoorbeeld ook letselschade omvatten. De casus 

van de vuurwerkramp in Enschede spreekt wat dat betreft natuur‑

lijk tot de verbeelding. Dit rechtseconomisch betoog leidt dus tot 

argumenten voor een verschillende behandeling van (financiële) 

toezichthouders waar bij falend toezicht slechts zuivere vermogens‑

schade wordt geleden enerzijds, en toezichthouders (die bijvoor‑

beeld regels tot de bescherming van de veiligheid van derden 

dienen na te leven) waar falend toezicht ook tot andere dan zuivere 

vermogensschade en zelfs tot letselschade kan leiden anderzijds.
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Jurisprudentie

Recent heeft mijn collega Van Maanen (2007) betoogd dat in een 

casus zoals Enschede sterke argumenten voor een aansprakelijk‑

heid van de verschillende toezichthouders naar voren kunnen 

worden gebracht. Echter, Van Maanen ageert daarbij tegen enkele 

rechterlijke uitspraken waarbij een dergelijke toezichthouders‑

aansprakelijkheid voor de vuurwerkramp in Enschede juist werd 

afgewezen. Wat dat betreft lijkt er dus nog geen reden voor al te 

grote ongerustheid onder toezichthouders. Naast de Enschedese 

uitspraken waarin toezichthoudersaansprakelijkheid werd afgewe‑

zen, kan ook op het arrest van de Hoge Raad inzake Linda worden 

gewezen. Linda was een oude duwbak die prachtig werd gekeurd 

maar het enige tijd later toch begaf en daarmee schade aan der‑

den veroorzaakte. De Hoge Raad wees aansprakelijkheid van de 

toezichthouder (in dit geval de Staat) af, hoewel de keuring ondeug‑

delijk en dus onrechtmatig was geschied. De reden was dat de Hoge 

Raad van mening was dat de wettelijke regeling waarop scheeps‑

keuringen waren gebaseerd, niet strekte tot bescherming van 

benadeelden, zoals de eigenaren van beschadigde schepen, die in 

dit geval de vordering hadden ingesteld. Als het toezicht op basis van 

de wetsgeschiedenis alleen strekt tot bescherming van het algemene 

belang en niet tot bescherming van het individuele vermogens‑

belang van een slachtoffer, wordt aansprakelijkheid afgewezen, 

zoveel is wel duidelijk. In de daaropvolgende zaak betreffende de 

verzekeraar Vie d’Or benadrukte de Hoge Raad bovendien dat bij de 

aansprakelijkheidsvraag veel belang moet worden gehecht aan de 

beleids‑ en beoordelingsvrijheid die een toezichthouder toekomt bij 

de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden. Grof gezegd: hoe 

ruimer de beoordelingsmarge, hoe geringer het risico van aanspra‑

kelijkheid. De ruimere beoordelingsmarge en dus de grotere (uit het 

bestuursrecht gekende) discretionaire bevoegdheid leidt ertoe dat 

de Hoge Raad van oordeel is dat het gedrag van de toezichthouder 

klaarblijkelijk marginaal dient te worden getoetst en deze over een 

beoordelingsmarge beschikt, bijvoorbeeld wat de intensiteit van de 

handhaving betreft. Wanneer de beoordelingsmarge geringer is en 

een toezichthouder bijvoorbeeld wettelijk gedwongen zou zijn de 

regels zonder discretionaire bevoegdheid uit te voeren, zal aanspra‑

kelijkheid gemakkelijker kunnen worden aangenomen.
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Effectief toezicht?

De gouden tip om aansprakelijkheid te vermijden lijkt overigens 

relatief eenvoudig: handel zorgvuldig en streef effectief toezicht na. 

Over de vraag wat effectief toezicht is en hoe dat kan worden be‑

vorderd, is in bestuurskundig Nederland al veel onderzoek gedaan. 

Rechtseconomen zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de vraag 

hoe de effectiviteit van toezicht kan worden verhoogd en tegelijk 

de kosten kunnen worden gereduceerd. Arlen en Kraakman (1997) 

hebben een systeem gesuggereerd en empirisch getest, waarbij van 

bedrijven werd gevraagd om aan self-reporting van overtredingen te 

doen. Een vrijwillige aangifte van overtreding werd met lankmoe‑

digheid bejegend, terwijl handhavers vooral de aandacht richtten op 

overtredingen die niet vrijwillig werden aangegeven. Dit bleek een 

effectief middel te zijn, niet alleen om prikkels te geven tot aangifte, 

maar uiteraard ook tot naleving. Ook uit onderzoek van de eerder 

vermelde Harrington en van anderen blijkt dat de effectiviteit van 

het toezicht toeneemt bij een gericht toezicht waarbij de onder toe‑

zicht gestelden in verschillende categorieën worden ingedeeld. Het 

toezicht concentreert zich op die bedrijven die eerder regels heb‑

ben overtreden of valselijk hebben beweerd de regelgeving correct 

na te leven. Correcte naleving en vrijwillige rapportage gedurende 

enkele jaren werden dan weer beloond met verschuiving naar de 

soepelere categorie waarin een minder streng toezichtsregime geldt. 

Vele studies hebben de effectiviteit van dit soort risicodifferen‑

tiatie aangetoond en het reeds in Nederland toegepaste model van 

risicodetectie en ‑beheersing vindt dan ook steun in dit empirische 

onderzoek.

Tegelijk blijkt uit dat onderzoek evenzeer dat naar de gemeenschap 

van onder toezicht gestelden een heldere boodschap dient te worden 

overgebracht, dat er met andere woorden transparantie dient te zijn 

ten aanzien van het handhavingsbeleid. Zwabbergedrag, waarbij nu 

eens buitengewoon streng wordt opgetreden en jaren later plots bui‑

tengewoon soepel, kan niet alleen een verspilling van de beperkte 

beschikbare budgetten meebrengen. Ook is te verwachten dat dit 

een negatieve invloed zal hebben op de prikkels om de regelgeving 

correct na te leven.

Ook voor het Nederlandse model waarbij via plannen vooraf 

informatie wordt verstrekt over toezichtsbeleid, kan steun worden 

gevonden in de literatuur. Vereist is daarbij wel dat de aangekon‑
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digde plannen dan ook met de realiteit overeenkomen. In Californië 

kon door een intensieve politiecontrole de gemiddelde rijsnelheid 

met 5% omlaag worden gebracht. Dit effect verdween echter onmid‑

dellijk nadat de patrouilles waren beëindigd. Bekend zijn ook de 

voorbeelden van de flitspalen langs de snelweg waar geen fotorolle‑

tjes in bleken te zitten. Doorgaans duurt het niet lang voor poten‑

tiële overtreders dit ook beseffen, zodat de enkele aanwezigheid van 

die flitspalen uiteraard geen enkel afschrikkend effect meer heeft.

Toezicht: grensoverschrijdend, maar niet onbegrensd

In dit betoog heb ik duidelijk proberen te maken dat de rechts‑

economische blik ondersteuning biedt voor zaken waarmee we in 

Nederland al goed op weg zijn: meer transparantie, risicodetectie en 

selectie van toezicht op specifieke sectoren zijn alle zaken die hier 

worden toegepast en op grond van buitenlandse ervaringen onder‑

steuning verdienen. Toch mag dit uiteraard nooit aanleiding zijn om 

tevreden achterover te leunen in de veronderstelling dat we het op 

alle terreinen in Nederland vandaag zo goed doen. Het polderen en 

handjeklap op milieuterrein heeft in het verleden vaak tot proble‑

matische situaties geleid en de vuurwerkramp in Enschede ligt niet 

eens zo ver achter ons om te beseffen dat er inderdaad weinig reden 

is om tevreden achterover te leunen.

Zo ontberen we nog een behoorlijk instrumentarium om te meten 

welke methoden van toezicht nu werkelijk effectief zijn. Ook laat het 

rechtseconomisch perspectief zien dat niet altijd een blinde onder‑

steuning kan worden geboden voor een harde aanpak gebaseerd op 

een afschrikkingsmodel, dat bijvoorbeeld ook reeds in een vroege 

fase publicatie van namen van vermoedelijke overtreders zou 

rechtvaardigen. Juist vanwege de eveneens rechtseconomische eis 

om error costs te reduceren, kunnen bij die praktijk ernstige vraag‑

tekens worden gesteld. Toezicht lijkt dus steeds verdere grenzen op 

te zoeken, maar zeker niet onbegrensd te zijn. In een meer letterlijke 

betekenis geeft de recente dienstenrichtlijn van 28 december 2006 

aanleiding tot het verleggen van grenzen. De richtlijn voorziet in 

specifieke vormen van samenwerking tussen toezichthouders in 

onderscheiden lidstaten, waardoor een grensoverschrijding meteen 

ook een juridische noodzaak is geworden.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to 

judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (nr. 6, 2008) is Watchdogs of market and 

competition.

Lessons for supervision in the 21st century; recent insights of 
Braithwaite and Sparrow
J.G. van Erp

Modern corporations can be characterised as dynamic global 

networks, in contrast to the locally based, hierarchical corporation 

of the twentieth century. This development has far‑reaching 

consequences for supervision and control of corporations by 

public authorities. Supervision is taking place in global horizontal 

constellations in which various public, private and hybrid 

organisations interact. This development constitutes a major 

challenge for Dutch supervising authorities. How can they achieve 

effective supervision in globalising markets; how can they make 

use of existing mechanisms of market self‑regulation; and how 

can they show the public that they produce meaningful results? 

This article discusses the recent contributions to these questions 

of the two most influential authors in the field of regulation and 

governance of this moment: criminologist John Braithwaite and 

public management scholar Malcolm Sparrow. Both authors 

have profoundly influenced Dutch regulatory practice with their 

previous work. Both, also, have published a new book dealing 

with the subject of supervision of markets in spring 2008. On the 

basis of these works the author tries to formulate answers to the 

challenges that supervising authorities currently face. One of the 

most important recommendations for public supervising agencies 

is to network and seek alliances with other influential actors. 

Supervision in the 21st century is better perceived as a horizontal, 

than as a vertical activity. Second, supervising authorities should 

concentrate on real life, urgent problems instead of formulating 
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broad ambitions such as ‘increasing safety’. The more specific they 

formulate their goals and problem definitions, the more effective 

and persuasive their performance will be.

The dismantling of cartel paradise The Netherlands; ten years of 
competition law and NMa
P. Amador Sanchez, M.N. Dijkman, E. Lamboo and R. Smits

At the end of the twentieth century, awareness was growing that 

the Netherlands should abandon it’s position as a ‘cartel paradise’ 

and move towards effectively functioning markets. Competition 

legislation was revamped and a new authority established, the 

Netherlands Competition Authority (NMa). This contribution 

by four authors who work at NMa sketches the main concepts of 

antitrust law. It discusses the developments in the past decade 

against the backdrop of EC competition law, which had been in force 

already for a long time. It discusses subsequent changes in Dutch 

law, notably increased powers for NMa, developments in case law 

and the adoption of guidelines on fining and on leniency. The Dutch 

move towards open and well‑functioning markets in the context of 

European and international tendencies in competition law and its 

enforcement, notably a more economic approach.

Choices in conduct of business supervision: the case of credit 
lending
T. Brosens, W.O. Bijkerk and J. Gevaert

The Authority for the Financial Markets (AFM) is the supervisor 

of business conduct on the financial markets. The AFM executes 

its task by making choices on strategic balances: laisser faire 

and consumer protection, rule‑based and principle‑based 

supervision, supervision by the AFM or through self regulation 

by market participants and prevention and repression. The Wfd 

law is implemented to prevent consumers from excessive credit 

lending. Shortly after the law came into force an investigation 

showed worrysome results which forced the AFM to take several 

enforcement measures. After the investigation the AFM started an 

intensive dialogue with the branche organisations. A new business 

conduct code was developed which states clearly the criteria for 

complying with the principle of responsible credit lending. The AFM 

considers the code as a minimum standard.
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The Consumer Authority: newcomer in a crowded playing field
E.L.M. Vos and S.W. Ammerlaan

Until recently the Netherlands lacked a public enforcement 

authority in the field of general consumer protection. The consumer 

landscape was populated by private consumer organisations, 

arbitration boards, judicial support, and self‑regulating bodies. 

Since the end of 2006 the Consumer Authority has become a player 

in this crowded field, while cooperating closely with the other 

organizations. The authors give an overview of the investigation 

and enforcement powers of the Consumer Authority. The Consumer 

Authority isn’t capable to act against every infringement. On the 

basis of priority criteria and the yearly Agenda the Consumer 

Authority decides which case will be dealt with. The authors give an 

overview of the cases in which the Consumer Authority filed a report 

that was followed by a fine, a penalty executed on a daily basis in the 

case of non compliance or a pledge.

Supervision without boundaries?
M.G. Faure

In this article key issues in supervision are discussed by using 

insights from law economics and supervision experiences outside 

The Netherlands. Although supervision by public authories isn’t 

necessary in all circumstances, it is indispensable, especially if the 

enforcement of regulations requires public sanctioning. Several 

types of public sanctioning and enforcement styles are discussed, 

like cooperation and deterrence. Naming and shaming is a modern 

type of sanction which public supervision authorities should use 

with great caution. In this sense it might be wise to hold these 

supervisors legally responsible for their actions, although not in all 

cases and all circumstances: fear of high ‘error costs’ might lead to 

excessive supervision. Although instruments measuring the effects 

of various supervision methods are still lacking, we do know that 

risk differentiation, a transparant enforcement policy and a proper 

information service are strategic elements contributing largely to 

the effectiveness of supervision. The international dimension of 

supervision is of growing importance but this certainly doesn’t 

mean that supervision is without boundaries.

JV6_2008_4.indd   107 19-9-2008   13:19:46



Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, via de buttons 

‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.internationalcompetitionnetwork.org

Zeer informatieve website van het internationaal overleg‑ en samen‑

werkingsorgaan van nationale concurrentieautoriteiten. Opgericht 

om eerlijke concurrentie wereldwijd te bevorderen. Uitgebreide 

informatie over de technieken, strategieën en ‘best practices’ in het 

toezicht op naleving van mededingingswetgeving en de bestrijding 

van kartels en andere vormen van oneerlijke concurrentie. Voorts 

verslagen van door ICN gehouden workshops, conferenties en 

werkgroepen.

www.ec.europa.eu/dgs/competition/index_nl.htm

Dit is de website van het EU‑directoraat‑generaal Concurrentie, 

dat valt onder de politieke leiding van de Nederlandse Europees 

commissaris Neelie Kroes. De belangrijkste taak is te zorgen voor 

naleving van de mededingingsvoorschriften van de EU‑verdragen 

met als doel eerlijke concurrentieverhoudingen te bewaren of waar 

nodig te creëren. De site geeft inzicht in de organisatiestructuur van 

het DG en informatie over de belangrijkste personen die er werk‑

zaam zijn. Ook zijn er jaarverslagen, beleidsplannen en activiteiten‑

verslagen van de afgelopen jaren te vinden. Op www.ec.europa.eu/

comm/competition/index_nl.html staan de actuele ontwikkelingen 

centraal. Persberichten, informatie over belangrijke bijeenkomsten 

en voorlichting aan ondernemingen en consumenten over het 

EU‑beleid en regelgeving ten aanzien van antitrust, fusies, kartels, 

liberalisering, staatssteun en dergelijke. Voorts kunnen hier diverse 

publicaties, cijfers, statistieken en wetsteksten worden geraadpleegd.

www.europadecentraal.nl/menu/406/Vervalsing_mededinging_

en_effect_op_handelsverkeer.html

Europa decentraal is een kenniscentrum voor Europees recht en 

beleid voor lagere overheden. Informatieve website over Europese 

wet‑ en regelgeving en jurisprudentie op het terrein van mededin‑

ging en staatssteun.

JV6_2008_4.indd   108 19-9-2008   13:19:46



109Internetsites

www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME

De website van de Council of European Energy Regulators (CEER) en 

de European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) is een 

Engelstalige site over de elektriciteits‑ en gasmarkt van Europa. Op 

deze website staan lijsten met leden van zowel de EER als de ERGEG 

en hun webadressen, zodat er direct doorgelinkt kan worden.

www.ftc.gov/bc/index.shtml

De website van het Bureau of Competition of the United States 

Federal Trade Commission (FTC) geeft informatie over fusies en 

overnames, prijsafspraken, oneerlijke concurrentie, monopolisering 

en dergelijke.

www.oft.gov.uk

De website van het Office of Fair Trading, de Britse toezichthouder 

op consumentenbescherming en mededinging. Goed startpunt om 

zicht te krijgen op de organisatie van het toezicht in Groot‑Brittan‑

nië. Veel links naar informatie over deelmarkten en bijbehorende 

private en publieke toezichthouders.

www.nmanet.nl

De website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is een goede 

start voor informatie over de handhaving van de Mededingingswet. 

De wet‑ en regelgeving en wijzigingen daarin komen hier uitgebreid 

aan de orde. Er wordt uitleg gegeven over de taken, de handhaving, 

de werkwijze en het werkveld. Ook de ordening van het ‘verkeer’ tus‑

sen marktpartijen en de NMa staat beschreven. Hier kan tevens de 

enigszins gedramatiseerde documentaire Clementie in kartelzaken 

worden bekeken.

www.energiekamer.nl

De Energiekamer is een dienst die onder toezicht staat van het 

ministerie van Economische zaken, en is ondergebracht bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit. Deze website geeft infor‑

matie over de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Op de website 

zijn onderwerpen te vinden als regelgeving, geschilbeslechting, 

themadossiers en projecten, groothandel, transport en levering. De 

publicaties bestaan uit verschillende categorieën, namelijk advie‑

zen aan derden, protocollen, richtsnoeren, consultatiedocumenten 

en lezingen.
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www.afm.nl

Website van de Autoriteit Financiële Markten. Er kan worden 

doorgeklikt naar een aparte, laagdrempelige site voor consumen‑

ten over sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Voor 

marktpartijen is er uitgebreide informatie over relevante wet‑ en 

regelgeving, specifieke sectoren en de werkwijze van de AFM. Verder 

berichtgeving over lopende en afgesloten zaken tegen ondernemin‑

gen, toegepaste sancties en grensoverschrijdende activiteiten van 

de AFM. Bezoekers kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief.

www.consumentenautoriteit.nl

De website van de algemene toezichthouder op consumentenrecht 

en eerlijke handel. Informatie over de organisatie en haar bevoegd‑

heden, wet‑ en regelgeving en lopende en afgesloten zaken tegen 

ondernemingen die (vermeend) inbreuk maken op het consumen‑

tenrecht. Ook aandacht voor de specifieke aandachtsgebieden (alge‑

mene voorwaarden, garantiestelling reisbranche, sms‑diensten, 

garantie en conformiteit, oneerlijke handelspraktijken).

www.consuwijzer.nl

De ConsuWijzer is een website voor consumenten om na te gaan wat 

hun rechten zijn. De ConsuWijzer is een samenwerkingsverband 

tussen de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingings‑

autoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (OPTA). Zij opereren op de markten van internet, telefonie 

en kabel, elektronica en huishoudelijke apparatuur, huis en tuin, 

energie, zorg en welzijn, geld en verzekering en dergelijke. Er staan 

op de site voorbeeldbrieven voor het indienen van een klacht. Ook 

kan direct advies worden ingewonnen.

www.opta.nl

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) houdt 

onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet‑ en regelgeving op 

het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Er is 

op deze website onder andere informatie te vinden over thema’s als 

marktanalyse, tarieven, eindgebruikers, elektronische handteke‑

ningen, interconnectie, internet en kabel.
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www.nza.nl

De website van de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunt en 

bewaakt de zorgmarkten. Deze website is zowel voor consumenten, 

zorgverzekeraars als voor zorgaanbieders. Op de site staan stappen‑

plannen voor het kiezen van een zorgverzekeraar en informatie over 

wetten en regelgeving.
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Congresagenda

10 oktober•	

14‑18 oktober•	

16 oktober•	

21‑22 oktober•	

21‑24 oktober•	

24‑25 oktober•	

30 oktober•	

5 november•	

19 november•	

20 november•	

25 november•	

26‑28 november•	

27 november•	

4 december•	

10‑12 december•	

Code en karakter; beroepsethiek van 

pedagogen en juristen

Children as victims and witnesses

De politieopleiding: op weg naar Bologna?

Juvenile justice systems in  Europe

EFCAP Congres

Autismecongres

Seminar sociale netwerkanalyse

Radicalism and terrorism in societies, how can 

we learn?

Beheren van de publieke ruimte

Visuele communicatie voor juristen

Basiscursus ‘Algemeen Jeugd(beschermings)

recht’

Criminology: linking theory, policy and 

practice

Symposium mensenhandel

Diversiteit en politie

Rechtshistorisch congres 2008

Hierna volgen beschrijvingen van deze congressen.

Code en karakter; beroepsethiek van pedagogen en juristen
Deze eendaagse conferentie, georganiseerd door een onderzoeks‑

groep van NWO, The Good Professional, legt een verband tussen 

twee verschillende beroepsgroepen. Gekeken wordt naar de 

overeenkomsten en verschillen tussen juristen en pedagogen, de 

beroepsethiek en de invulling hiervan. Wat levert de ‘interprofes‑

sionele kruisbestuiving’ tussen pedagogen en juristen op? In de 

ochtend worden er lezingen gehouden door M. Volman, bijzonder 

hoogleraar Onderwijskunde (VU), M. Loth, hoogleraar rechtsweten‑

schappen en rechtstheorie Erasmus Universiteit (EUR), en J. Kole, 

postdoctoraal onderzoeker in het project The Good Professional. In 

de middag is er een aanbod van diverse workshops.

Datum: 10 oktober 2008

Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam
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Informatie en aanmelding: www.psy.vu.nl/fpp.php/departments/

theoryandresearchineducation/research/education/the‑good‑

professional, dj.de.ruyter@psy.vu.nl en jj.kole@psy.vu.nl

Children as victims and witnesses; a question of law and of rights
The Institut International des Droits de l’Enfant in Sion organises an 

international four day seminar on the legal position and rights of 

children as victims or witnesses of crime, especially sexual violence. 

The promulgation of the Convention of the Rights of the Child and its 

famous article 12 (right of the child to express his/her opinion) and 

the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and 

child pornography (2000), have suddenly shed light on the specific 

needs of children exposed to justice, out of which an impressing 

number are victim of all kind of abuse, or summoned to express a 

statement often determining in producing evidence. And not only 

criminal justice is concerned, but also civil justice, or numerous 

administrative procedures, notably all the protection, family, school 

or migration procedures. The new international guidelines in the 

matter provide interesting leads, notably article 8 of the Protocol 

on the sale of children, articles 6, 7 and 8 of the Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, and the new ECOSOC Guidelines on Justice in Matters 

involving Child Victims and Witnesses of Crime.

Datum: 14‑18 oktober

Locatie: Sion, Zwitserland

Informatie en aanmelding: www.childsrights.org en ide@childs‑

rights.org

De politieopleiding: op weg naar Bologna?
Het CPS acht de tijd rijp om het debat over de politieopleiding wat 

nieuw leven in te blazen. Deze keer staat de vraag naar europeani‑

sering van het politieonderwijs centraal. We vragen ons af of ‘de weg 

naar Bologna’ een uitdaging kan vormen voor het politieonderwijs 

en of deze uitdaging wishful thinking is. Meer specifiek vragen we 

ons af hoe het politieonderwijs deel kan uitmaken van het Euro‑

pese hogeronderwijssysteem. Tijdens de voormiddagsessie gaan 

we na hoe het politieonderwijs wordt georganiseerd in een aantal 

Centraal‑Europese landen. We geven een overzicht van de verschil‑

lende organisatiestructuren en instituties aanwezig op het Europese 

grondgebied. Verder komt een aantal buitenlandse gastsprekers 
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getuigen over de structuur, de werking, succes‑ en faalfactoren, 

randvoorwaarden, enzovoort van het politieonderwijssysteem in 

hun land. In de namiddag is er ruimte voor debat tussen het publiek 

en de centrale sprekers.

Datum: 16 oktober 2008

Locatie: Egmontpaleis, Brussel, België

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps en 

nathalie.roegiers@ugent.be

Juvenile justice systems in Europe: current situation, trends 
inapplicable models and good practice
The third International IJJO Conference will allow carrying out 

an analysis of the juvenile justice systems, action models and 

intervention programmes which are applicable in the different 

Member States of the European Union. The objective is to be able 

to come to a series of final conclusions regarding the proposal of 

establishing an approximation framework between the different 

States on the subject of juvenile justice. The resolutions adopted 

in this field by organisms like the Council of Europe, the European 

Economic and Social Committee, and the European Parliament will 

serve as a reference. In this context, within the AGIS Programme, 

the European Commission has supported a comparative law study 

which analyses the most important issues regarding the treatment 

of minor offenders in all Member States based on the question: are 

there any possibilities to harmonise juvenile justice systems on 

a European level? This study has been led by the Department of 

Criminology of the University of Greifswald (Germany) together 

with the Don Calabria Institute (Italy) and Diagrama Foundation 

Psychosocial Intervention (Spain) and with the cooperation of the 

International Juvenile Justice Observatory (Belgium).

Datum: 21‑22 oktober

Locatie: Ciutat de la Justicia, Valencia, Spanje

Informatie en aanmelding: www.oijj.org/plantilla.php?pag=091301

EFCAP Congres
Amsterdam Congres 2008 ter gelegenheid van de tiende verjaardag 

van EFCAP, de European Association for Forensic Child and Adoles‑

cent Psychiatry, Psychology and other involved professions. Op het 

congres zullen alle actuele thema’s in het jeugdforensische veld aan 

de orde komen. Genoemd kunnen hier worden: de stand van zaken 
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met betrekking tot standaardisering en protocollering van scree‑

ning en diagnostiek in Europa, jeugdcriminaliteit en het comorbide 

voorkomen van psychische stoornissen: epidemiologisch onder‑

zoek, kinderen die al op jonge leeftijd politiecontacten hebben, de 

voorlopers op kinderleeftijd van het psychopathieconcept, de stand 

van wetenschap inzake neurobiologie van agressie en antisociaal 

gedrag, neuro‑imaging technieken bij jeugdforensisch onderzoek, 

interventies bij jeugdige delinquenten, jeugdige zedendelinquenten: 

diagnostiek en behandeling, migrantenkinderen met politie‑ en 

justitiecontacten, wet‑ en regelgeving inzake diagnostiek en behan‑

deling, en straf‑ en civielrechtelijke procedures. Keynote speakers: 

Rolf Loeber, James Hudziak, Adrian Raine, Susan Bailey, Jörg Fegert, 

Thomas Grisso en Riittakertu  Kaltiala‑Heino. Het congres zal wor‑

den besloten met de inaugurale rede van Robert Vermeiren, die de 

eerste leerstoel forensische kinder‑ en jeugdpsychiatrie in Nederland 

daarmee zal inwijden.

Datum: 21‑24 oktober 2008

Locatie: VU University Medical Center Amsterdam

Informatie en aanmelding: www.efcapcongress2008.com en 

paog@vumc.nl

Autismecongres
De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert voor de vierde 

keer het tweedaagse Autismecongres. Beide dagen wordt hetzelfde 

programma gepresenteerd. Centraal staan nieuwe wetenschap‑

pelijke inzichten aangaande verschillende aspecten van autisme. 

Een van de sprekers is Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische 

Psychologie aan de Universiteit Maastricht. Zij gaat in op het thema 

Autisme en delinquent gedrag. Inschrijven is mogelijk tot 5 oktober.

Datum: 24 en 25 oktober

Locatie: Beatrixtheater, Jaarbeursplein, Utrecht

Informatie en aanmelding: www.autisme.nl

Seminar sociale netwerkanalyse
Centraal op dit seminar staat de toepassing van sociale netwerkana‑

lyse (SNA) bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Hoewel 

SNA in andere wetenschappelijke disciplines al een beproefde metho‑

de is, ontbreekt het in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit 

nog grotendeels aan de nodige kennis en expertise op dit vlak. Het 

seminar is bedoeld om die ongewenste kenniskloof te overbruggen, 
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onder meer door de mogelijkheden van SNA op verschillende beleids‑

terreinen (waaronder de opsporing en inlichtingen) aan de orde te 

stellen. De hoofdthema’s van de verschillende presentaties die worden 

gehouden, zijn ‘georganiseerde criminaliteit’ en ‘radicalisering en 

terrorisme’, maar ook onderwerpen als jeugdcriminaliteit, risicotaxa‑

ties en ‑management (tbs), etniciteit en migratie, en samenwerken in 

beleid staan op het programma. De keynotes zullen worden verzorgd 

door Marc Sageman (terrorismedeskundige), Gerben Bruinsma 

(hoogleraar criminologie, Universiteit Leiden/NSCR) en Cyrille 

Fijnaut (hoogleraar strafrecht, Universiteit van Tilburg). In de middag 

volgen enkele thematische parallelsessies, waarna wordt afgesloten 

met een paneldiscussie en een borrel. Het seminar duurt de hele dag 

(lunch en borrel inbegrepen) en is interessant voor onderzoekers en 

beleidsmedewerkers die werkzaam zijn op het brede terrein van cri‑

minaliteitsbeheersing en rechtshandhaving (Justitie, Binnenlandse 

Zaken), en voor mensen uit de praktijk die werkzaam zijn in het veld 

van recherche, opsporing en inlichtingen. Inschrijving is mogelijk tot 

15 oktober; er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Datum: 30 oktober

Locatie: Steigenberger Kurhaus Hotel, Scheveningen

Informatie en aanmelding: www.wodc.nl

Radicalism and terrorism in societies, how can we learn?
Nederland is niet het enige land waar we te maken hebben met 

 radicalisme, en dus kunnen we ook leren van ervaringen uit andere 

ons omringende landen. Om deze reden zijn op uitnodiging van 

Leo Regeer diverse vooraanstaande sprekers uitgenodigd die hun 

(onderzoek)ervaringen in ons land willen delen met betrekking tot 

onder andere de IRA (Noord‑Ierland), Hezbollah (Libanon) en ETA 

(Spaans Baskenland). Ook onderzoek naar radicalisme en terroris‑

me in eigen land wordt op deze conferentie besproken (onder andere 

IMES). De voertaal op deze conferentie is Engels.

Datum: 5 november 2008

Locatie: NH Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

Informatie en aanmelding: www.regeerenregeer.nl

Beheren van de publieke ruimte
De ruimten van ons openbaar leven die traditioneel als gemeen‑

schappelijk worden beschouwd, zijn in de afgelopen jaren aan 

veranderingen onderworpen. Historisch gezien werd, althans 
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in onze contreien, de verantwoordelijkheid over deze plaatsen 

aan de overheid toevertrouwd. De evolutie naar een integraal en 

geïntegreerd veiligheidsbeleid en het idee zelf van de veiligheids‑

keten stellen voor een stuk dit monopolie in vraag. Daar waar de 

politiediensten als enige de rol toebedeeld kregen van hoeders 

over de openbare rust, veiligheid en gezondheid, zijn er vandaag 

andere partners die zich actief op dit terrein manifesteren. Deze 

‘verkavelings’‑tendens tezamen met de politionele evolutie naar 

een gemeenschapsgericht referentiekader gericht op coördinatie en 

beheer, is het onderwerp van deze studiedag. Diverse vragen komen 

hierbij aan bod. Wie zijn de partners? Wie draagt verantwoorde‑

lijkheid voor welk (deel van het) gebeuren? Welke is de rol van de 

politieambtenaar in deze problematiek? Welke zijn de operationele 

implicaties? Zijn er bijkomende wetgevende initiatieven nodig?

Datum: 19 november 2008

Locatie: Mechelen, België

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps en 

nathalie.roegiers@ugent.be

Visuele communicatie voor juristen
Tijdens de training worden verschillende methoden en technieken 

behandeld, die het recht overzichtelijker, toegankelijker en ge‑

bruiksvriendelijker maken. Onderwerpen: meerwaarde van visuele 

informatie voor het juridisch werkgebied, beeldtaal voor juristen, 

innovatie in juridische dienstverlening, overtuigend adviseren 

en presenteren met beeldmateriaal, en grafieken ontwerpen bij 

eigen juridische projecten. Trainer: Susanne Hoogwater van Legal 

 Visuals, auteur van Beeldtaal voor juristen en coauteur van Schrijven 

in de juridische praktijk.

Datum: 20 november 2008

Locatie: Hotel Lapershoek, Hilversum

Informatie en aanmelding: www.sdu.nl/opleidingen

Basiscursus ‘Algemeen Jeugd(beschermings)recht’
Het familie‑ en jeugdrecht is volop in beweging. Deze cursus geeft 

antwoord op vragen als: wat is de samenhang tussen de justitiële 

jeugdzorg en het Bureau Jeugdzorg, is er ruimte voor vrijwillige am‑

bulante jeugdzorg, en zo ja, hoe komt deze eruit te zien, hoe is het 

gesteld met dossiervorming en de privacy van de cliënt, en wie is de 

cliënt: de jeugdige, diens ouders/opvoeders of het gehele gezin, en 
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welke consequenties heeft dat? Tijdens deze cursus komen boven‑

genoemde aspecten aan de orde.

Datum: 25 november

Locatie: Hotel Lapershoek, Hilversum

Informatie en aanmelding: www.sdu.nl/klanten/opleidingen/bij‑

eenkomsten/Q22442.jsp

Criminology: linking theory, policy and practice
21ste jaarlijkse conferentie van de Australian and New Zealand 

Society of Criminology. Het thema dit jaar is de verbondenheid 

van theorie, beleid en praktijk. Dit zal aan de hand van een aantal 

subthema’s, zoals inheemse kwesties, vrouwen en het strafrecht‑

systeem (met inbegrip van kwesties van rechten van de mens en 

mensenhandel), financiële en technologisch toegelaten misdaad 

(zich in het bijzonder op globale ontwikkelingen in misdaadcontrole 

en regelgeving concentrerend), victimologie en het controleren en 

veiligheid, gebeuren.

Datum: 26‑28 november 2008

Locatie: National Convention Centre Canberra

Informatie en aanmelding: www.anzsoc.org/conferences/2008/

Symposium mensenhandel
Het Leids Congres Bureau organiseert twee bijeenkomsten om de 

kennis over mensenhandel te vergroten bij professionals die te ma‑

ken kunnen krijgen met mogelijke slachtoffers en daders, maar niet 

weten wat mensenhandel precies inhoudt. De eerste sessie is op 

18 september, waarbij de tactieken van mensenhandelaren worden 

besproken. In deze tweede masterclass zal dieper worden ingegaan 

op het organiseren van ketensamenwerking bij mensenhandel. 

Deelnemers leren wie welke rol in de keten heeft, wie voor hen in de 

keten zit en wie na hen komt, en welke samenwerking nodig is. De 

sprekers gaan in op het (moeten) melden van vermoedens, de veilige 

uitwisseling van informatie en manieren om de privacy van betrok‑

kenen te waarborgen. Op beide bijeenkomsten worden deelnemers 

actief bij het programma betrokken en krijgen zij volop gelegenheid 

ervaringen uit te wisselen.

Datum: 27 november 2008

Locatie: Stadhuis Rotterdam, Rotterdam

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl
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Diversiteit en politie
Deze studiedag is een poging tegemoet te komen aan de 

bezorgdheden van politiemensen die zich vragen stellen bij de ‘ge‑

meenschapsgerichte politiezorg’, die in de Wet op de geïntegreerde 

politie als nieuw en innoverend kader voor de politiehervorming is 

omschreven. In de praktijk worden immers heel wat vragen gesteld 

over de aard van die gemeenschappen en over de wijze waarop 

die moeten worden benaderd. Dé gemeenschap bestaat immers 

niet. Er worden, met andere woorden, vraagtekens geplaatst bij de 

toepassing van die gemeenschapsgerichte politiezorg in relatie tot 

diverse doelgroepen, maar ook ten aanzien van diversiteit binnen 

de politieorganisatie. Op deze studiedag zullen concrete resultaten 

van onderzoeksprojecten in dit verband worden voorgesteld en zal 

zo veel als mogelijk geprobeerd worden te leren uit ervaringen van 

andere sectoren en van onze buurlanden.

Datum: 4 december 2008

Locatie: wordt nog bekendgemaakt, zie de website

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps en 

nathalie.roegiers@ugent.be

Rechtshistorisch congres 2008
Het congres is traditiegetrouw niet aan een bepaald thema gewijd, 

maar moet een gelegenheid bieden aan jonge onderzoekers op het 

gebied van de rechts‑ en justitiegeschiedenis om de resultaten van 

hun onderzoek en projecten te presenteren.

Datum: 10‑12 december 2008

Locatie: Louvain‑la‑Neuve, België

Informatie en aanmelding: xavier.rousseaux@uclouvain.be en 

alain.wijffels@uclouvain.be
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www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden); –

onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden). –

2. Publicaties:

jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en  –

 Justitiële verkenningen;

wetenschappelijke artikelen; –

uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in PDF)  –

beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

aanpak criminaliteit (overzichten van interventie‑ en preventie‑ –

strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);

internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑ –

sites).

3. Onderzoek:

overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief  –

uitbesteed onderzoek);

onderzoeksprogramma; –

cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde  –

criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechts-

handhaving);

procedure uitbesteed onderzoek. –

4. Organisatie:

hier zijn onder andere te vinden: organisatiestructuur, medewer‑ –

kerslijst, vacatures, jaarbericht, commissies en werkgroepen;

informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen  –

en opmerkelijk op tv).

De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

standaardtrefwoordenlijst. Deze  bestrijkt de volgende terreinen: 

criminologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteitsvor‑

men, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechtspleging, 
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑

lijk en administratief  recht, staatsrecht en internationaal recht. De 

geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑thesaurus. 

De oorspronkelijke WODC‑thesaurus is nog te vinden op de WODC‑

website (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop 

‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003).

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de on‑

derzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf 

1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het 

WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑

 series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen 

rapporten zijn daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten in 

de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memorandum en Fact 

sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer 

universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en 

media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van 

Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten 

toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten 

in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij 

Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑

253864, e‑mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen 

de titelbeschrijvingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de 

series Cahiers, Memorandum en Fact sheets sinds 2006.
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Onderzoek en beleid (O&B)

Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for 

converging technologies. Impact 

on the constitutional state and 

the legal order

2008, O&B 269

Laan, A.M. van der, 
L. Vervoorn, C.A. van der 
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie 

naar emotionele verwerking van 

justitiële vrijheidsbeneming door 

jongeren

2008, O&B 268

Klein Haarhuis, C.M., 
E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindin-

gen uit evaluaties van wetten

2008, O&B 267

Guiaux, M., A.H. Uiters, 
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen. 

Beleid en de maatschappelijke 

positie in nationaal en interna-

tionaal perspectief

2008, O&B 266

Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006; 

toegankelijkheid, continuïteit en 

kwaliteit van de dienstverlening

2008, O&B 265

Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten 

criminaliteit en hun daders

2008, O&B 264

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal
Toezichtprogramma’s voor delin-

quenten en forensisch psychia-

trische patiënten; effectiviteit 

en veronderstelde werkzame 

mechanismen

2008, O&B 263

Boom, A. ten, K.F. Kuijpers, 
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van 

delicten; een systematische litera-

tuurstudie naar behoeften zoals 

door slachtoffers zelf geuit

2008, O&B 262

Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur 

2006; toegankelijkheid, continuï-

teit en kwaliteit van de dienst-

verlening

2008, O&B 261

Kunst, M.J.J., S. Schweizer, 
S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld, 

posttraumatische stress en 

arbeidsverzuim in penitentiaire 

inrichtingen

2008, O&B 260

Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrech-

telijke Opvang Verslaafden (SOV)

2008, O&B 259

Spapens, A.C.M., H.G. van 
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v. 
C. Miralles Sueiro
De wereld achter de wietteelt

2008, O&B 258

Dijk, J. van, J. van Kesteren, 
P. Smit
Criminal victimisation in inter-

national perspective; key findings 

from the 2004-2005 ICVS and 

EU ICS

2007, O&B 257
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Tollenaar, N., R.F. Meijer, 
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom, 
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en 

zeer actieve veelplegers in kaart 

gebracht

2007, O&B 256

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2006; ontwikkelingen en 

samenhangen

2007, O&B 255

Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over 

de werking van interventies ter 

versnelling van civiele procedures

2007, O&B 254

Struiksma, N., J. de Ridder, 
H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke 

en strafrechtelijke handhaving 

van milieuwetgeving

2007, O&B 253

Bunt, H.G. van de, E.R. Klee‑
mans
Georganiseerde criminaliteit in 

Nederland; derde rapportage op 

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2007, O&B 252

Mheen, D. van de, P. Gruter 
(red.)
Helingpraktijken onder de loep; 

impressies van helingcircuits in 

Nederland

2007, O&B 251

Jennissen, R.P.W., J. Oudhof 
(red.)
Ontwikkelingen in de maat-

schappelijke participatie van 

allochtonen; een theoretische 

verdieping en een thematische 

verbreding van de Integratie-

kaart 2006

2007, O&B 250

Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na 

opheffing van het bordeelverbod

2007, O&B 249

Stokkom, B.A.M. van, 
H.J.B. Sackers, J-P. Wils
Godslastering, discriminerende 

uitingen wegens godsdienst en 

haatuitingen; een inventarise-

rende studie

2007, O&B 248

Poot, C.J. de, E.W. Kruisbergen
Kringen rond de dader; groot-

schalig DNA-onderzoek als 

instrument in de opsporing

2006, O&B 246

Laan, A.M. van der, 
M. Blom, m.m.v. C. Verwers, 
A.A.M. Essers
Jeugddelinquentie: risico’s en 

bescherming; bevindingen uit de 

WODC Monitor Zelfgerappor-

teerde Jeugdcriminaliteit 2005

2006, O&B 245

Ferwerda, H.B., I.M.G.G. van 
Leiden, N.A.M. Arts,  
A.R. Hauber
Halt: Het Alternatief? De effecten 

van Halt beschreven

2006, O&B 244
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Sikkel, D., P.G.M. van der 
Heijden, G. van Gils
Methoden voor het schatten van 

de omvang van verborgen popu-

laties, in het bijzonder illegale 

vreemdelingen

2006, O&B 243

Faure, M.M.G., C.A.R. Moerland
Griffierechten; een vergelijkende 

beschrijving van griffierechten- 

en vergelijkbare stelsels in een 

aantal landen van de Europese 

Unie

2006, O&B 242

Aebi, M.F., K. Aromaa, 
B. Aubusson de Cavarlay, 
G. Barclay, B. Gruszczyñska, 
H. von Hofer, V. Hysi, 
J.-M. Jehle, M. Killias, P. Smit, 
C. Tavares
European Sourcebook of Crime 

and Criminal Justice Statistics – 

2006 (third edition)

2006, O&B 241

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal, 
Rapportage België E. Neven, 
G. Vervaeke
Gewelds- en zedendelinquenten 

met een psychische stoornis; wet-

geving en praktijk in Engeland, 

Duitsland, Canada, Zweden en 

België

2006, O&B 240

Knaap, L.M. van der, 
L.T.J.  Nijssen, S. Bogaerts
Geweld verslagen? Een studie 

naar de preventie van geweld in 

het publieke en semi-publieke 

domein

2006, O&B 239

Bruin, D.E., C.J.M. Meijerman, 
F.R.J. Leenders, R.V. Braam
Verslingerd aan meer dan een  

spel; een onderzoek naar de aard  

en omvang van kansspelproble-

matiek in Nederland

2006, O&B 238

WODC‑Cahiers

Guiaux, M.,  M. Tumewu
Mediation Monitor 2008; 

tussenrapportage

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑7

Moolenaar, D.E.G., B. Diephuis, 
M. van Gammeren‑Zoeteweij,  
S. Kalidien, E.C. Leertouwer, 
F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 

2013; beleidsneutrale ramingen

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑6

Molleman, T., m.m.v. M.J. van 
Sandijk
Psychometrische kwaliteit van 

en de verbanden tussen de 

gedetineerdensurvey en de  

BASAM-DJI; voorstudie in het  

kader van het onderzoek 

Benchmark Gevangeniswezen

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑5

Brons, D., N. Hilhorst, 
F. Willemsen (red.)
Het kennisfundament t.b.v. 

de aanpak van criminele 

Marokkaanse jongeren

Den Haag, WODC, 2008, 

Cahier 2008‑4

JV6_2008_4.indd   124 19-9-2008   13:19:47



125WODC: website en rapporten

Kromhout, M.H.C., H. Wubs, 
E.M.Th. Beenakkers
Illegaal verblijf in Nederland; een 

literatuuronderzoek

Den Haag, WODC, 2008, 

Cahier 2008‑3

Kruisbergen, E.W.
Van vonnis tot DNA-profiel. 

Procesevaluatie van de Wet DNA-

onderzoek bij veroordeelden

Den Haag, WODC, 2008, 

Cahier 2008‑2

Bogaerts, S., V. den Hartogh, 
L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld 

van personeelsleden in een 

 penitentiaire inrichting

Den Haag, WODC, 2008, 

Cahier 2008‑1

Willemsen, F.
Huiselijk geweld en herkomst-

land; een verkennend onderzoek 

naar de incidentie van huiselijk 

geweld en allochtone daders en 

slachtoffers

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑17

Leenarts, L.E.W., L.M. van der 
Knaap
Motivatie te meten? Een inven-

tarisatie van instrumenten om 

intrinsieke motivatie te meten bij 

drugsverslaafde justitiabelen

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑16

Smit, P.R. (WODC), 
P.  Nieuwbeerta (NSCR)
Moord en doodslag in Nederland 

1998 en 2002-2004

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑15

Moolenaar, D.E.G., 
E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder, 
B. Diephuis
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens 2012 – Beleidsneutrale 

ramingen

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑14

Kleemans, E.R., C.J. de Poot, 
m.m.v. S.N. Kalidien, R.F. 
 Kouwenberg, M. van Nassou
Criminele carrières in de 

 georganiseerde misdaad

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑13

Croes, M.T.
Naar een ‘bruikbare rechts-

orde’; bijdragen uit de sociale 

 wetenschap

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑12

Leertouwer, E.C., F.P. van 
Tulder, B.J. Diephuis, M. Folke‑
ringa, M. van Gammeren‑ 
Zoeteweij (i.s.m. de Raad voor 
de rechtspraak)
PrognoseModel Justitiële ketens 

2006: onderdelen Civiel en 

Bestuur – Beschrijving van het 

verbetertraject 2005/2006

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑11

Maas, G.C., E. Niemeijer
Gebruikers van gesubsidieerde 

rechtsbijstand; kenmerken, 

 problemen en inkomenspositie

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑10
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Laan, A.M. van der, L. Vervoorn, 
N. van Nimwegen, F.L. Leeuw 
(red.)
Justitie en demografie: over 

ontgroening, vergrijzing en 

verkleuring – Veranderingen in 

bevolkingssamenstelling en de 

gevolgen voor Justitie

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑9

Erp, J.G. van, E. Niemeijer, 
M.J. ter Voert, R.F. Meijer (red.)
Geschilprocedures en rechtspraak 

in cijfers 2005

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑8

Knaap, L.M. van der, 
G. Weijters, S. Bogaerts
Criminogene problemen onder 

daders die in aanmerking komen 

voor gedragsinterventies

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑7

Reitsma, J., M. Tumewu, 
M. ter Voert
Mediation monitor 2007; 

t ussenrapportage

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑6

Knaap, L.M. van der, 
L.E.W. Leenarts, L.T.J. Nijssen
Psychometrische kwaliteiten van 

de Recidive  Inschattingsschalen 

(RISc); interbeoordelaars-

betrouwbaarheid, interne consis-

tentie en congruente validiteit

Den Haag, WODC, 2007, 

Cahier 2007‑5

Jennissen, R.P.W., M. Blom 
(i.s.m. het Centraal Bureau voor 
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