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De afschaffing van de bezwaarfase bij
boetebesluiten van de ACM

J.H. Jans* en A. Outhuijse**2

Per 1 januari 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa,

de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consu-

ment en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functione-

ren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium

m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Een

van de voorstellen betreft de afschaffing van de bezwaarfase

voor boetebesluiten. Dit artikel analyseert en bespreekt de

‘voors en tegens’ van deze afschaffing.

1. Inleiding

Het is al meer dan vijftien jaar geleden dat Mark
Biesheuvel zijn ongenoegen over de bezwaarschrift-

procedure kenbaar maakte in het Nederlands Juristen-
blad. Wij citeren:
‘Meestal gaat het om een tijdrovende en volkomen over-
bodige rituele dans langs ambtenaren die zich diep in
hun schuttersputje hebben ingegraven’ en ‘voor bestuur-
den komt de bezwaarschriftprocedure in de praktijk
nogal eens neer op een juridisch straatverbod dat hen
ten onrechte gedurende lange tijd – soms jaren – de toe-
gang tot de rechter ontzegt.’1

Ongetwijfeld zal hij kennis hebben genomen van het
(concept)wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht
Autoriteit Consument en Markt (ACM).2 De nieuwe ACM
gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 maart 2013 van
start. De ACM ontstaat door samenvoeging van de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke
Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de

Consumentenautoriteit (CA). Om de ACM effectief, effi-
ciënt en slagvaardig te laten functioneren, worden in een
tweede wetsvoorstel de procedures en het handhavings-
instrumentarium met betrekking tot het markttoezicht
van de ACM gestroomlijnd en/of vereenvoudigd. Een
van deze ‘vereenvoudigingen’ betreft de afschaffing van
de bezwaarfase voor boetebesluiten.3 Zoals bekend bepaalt
art. 7:1 lid 1 Awb: ‘Degene aan wie het recht is toegekend
beroep bij een administratieve rechter in te stellen, dient
alvorens beroep in te stellen bezwaar te maken, tenzij
[volgt een opsomming van besluiten waarvoor deze ver-
plichting niet geldt]’. Bij de Eerste Kamer is thans de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht in behandeling.4 Na de
inwerkingtreding – wellicht reeds per 1 januari 2013, an-
ders per 1 juli 2013 – zal aan art. 7:1 Awb een bepaling
worden toegevoegd, inhoudende dat geen voorafgaand
bezwaar tegen een besluit kan worden ingesteld indien
‘het besluit is genomen op grond van een voorschrift als
genoemd in de bij deze wet behorende Regeling recht-
streeks beroep dan wel het besluit anderszins in die rege-
ling is omschreven.’ Het wetsvoorstel stroomlijning
markttoezicht Autoriteit Consument en Markt beoogt
aan die Regeling toe te voegen:
– besluiten van de ACM tot het opleggen van een be-

stuurlijke boete;
– besluiten van de ACM tot het tegelijk opleggen van

een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom
op basis van hetzelfde rapport.

Zowel de NMa als de CA kennen thans een ‘externe’ ad-
viescommissie ex art. 7:13 Awb. Bezwaren tegen boetebe-
sluiten van de OPTA daarentegen worden door het be-
stuursorgaan ‘zelf’ afgehandeld. De bedoeling van dit
artikel is om de ‘voors en tegens’ van deze afschaffing te
bespreken. Wij zullen ons daarbij concentreren op sanc-

J.H. Jans is hoogleraar Bestuursrecht aan de RU Groningen en vice-voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet. Dit
artikel is op strikt persoonlijke titel geschreven.

*

A. Outhuijse is student aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, RU Groningen. Het artikel is geschreven in het kader van het facultaire onder-
zoeksprogramma Public Trust & Public Law.

**

M. Biesheuvel, ‘Weg met bezwaarschriftenprocedure’, NJB 1996, p. 930, met naschrift p. 1113-1114 en 1215. Zie nader D.W.M. Wenders, Doorwerking
van de beginselen van behoorlijke rechtspleging in de bestuurlijke voorprocedures, Deventer: Kluwer 2010, met nadere literatuurverwijzingen op p. 11
en 165.

1

Voluit: Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de
Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht. Het voorstel is voorwerp geweest van een zogenoemde ‘internetconsultatie’ welke in-

2

middels is gesloten; zie www.internetconsultatie.nl/materielewetacm, alwaar ook het conceptwetsvoorstel en de concepttoelichting, alsmede de
ingebrachte reacties, kunnen worden geraadpleegd.
Een eerdere poging om de bewaarschriftenprocedure bij besluiten ingevolge de Mededingingswet af te schaffen heeft het niet gehaald. Zie reeds
ten tijde van de parlementaire behandeling van de wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van de Nederlandse mede-

3

dingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan, Kamerstukken II 2001/02, 27 639, het door het kamerlid Leers ingediende amendement met
nr. 10. Zie ook het verslag van een wetgevingsoverleg in nr. 33, p. 33 e.v. Overigens zijn reeds thans bepaalde besluiten uit het ACM-domein op
grond van specifieke wettelijke regelingen van de bezwaarschriftfase uitgesloten; zie bijvoorbeeld art. 37, 44 en 47 Mw jo. art. 93 lid 2 Mw ter
zake van concentratiecontrole.
Kamerstukken I 2011/12, 32 450, nr. A, Herdruk.4
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tiebesluiten uit het domein van de Mededingingswet
(Mw) en de rol die de Adviescommissie bezwaarschriften
Mededingingswet (AbM) hierbij heeft gespeeld.
Aangezien niet alle SEW-lezers even bekend zullen zijn
met het verschijnsel bezwaarschriftprocedure zullen wij
eerst enkele algemene opmerkingen maken.

2. De bezwaarschriftprocedure in de Awb5

2.1. Algemene opmerkingen

In art. 7:1: Awb staat een van de beginselen van rechtsbe-
scherming in het bestuursrecht verwoord: eerst bezwaar
maken bij het bestuursorgaan en pas daarna naar de be-
stuursrechter. Dit betekent dat de rechterlijke toegang
wordt geblokkeerd totdat een besluit door het bestuursor-
gaan is heroverwogen. Het gaat hierbij om een ‘volledige
heroverweging’. In tegenstelling tot rechterlijke toetsing
behoort niet slechts aandacht te worden besteed aan de
rechtmatigheid van het bestreden besluit, maar dient het
bestuursorgaan ook de beleidsmatige aspecten in ogen-
schouw te nemen. Verder dient de heroverweging te ge-
schieden met inachtneming van de feitelijke en juridische
situatie op het moment van de heroverweging, de zoge-
noemde beoordeling ex nunc. Dit betekent dat in beginsel
zowel gewijzigd beleid, gewijzigde rechtsregels, alsook
gewijzigde omstandigheden in de heroverweging dienen
te worden meegenomen. Het gaat bij de bezwaarschrift-
procedure derhalve zowel om rechtsbescherming als om
verlengde bestuurlijke besluitvorming.
Ingevolge art. 7:2 Awb dient het bestuursorgaan voordat
er op het bezwaar wordt beslist, de belanghebbende in
de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. Om aan
deze verplichting te voldoen heeft het bestuursorgaan
twee opties. In de eerste plaats kan het horen geschieden
door het bestuursorgaan zelf, zoals bij de OPTA (art. 7:5
Awb). In de tweede plaats kan er door het bestuursorgaan
een externe adviescommissie ex art. 7:13 Awb worden
aangesteld, zoals bij de NMa en de CA. Blijkens art. 7:13
Awb heeft een externe adviescommissie een voorzitter
en ten minste twee leden, waarvan de voorzitter geen
deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verant-
woordelijkheid van het bestuursorgaan. De persoon die
de rol van voorzitter vervult, mag geen eerdere bemoeie-
nis met de zaak hebben gehad. Hoewel dit geen verplich-
ting is, zijn in de meeste gevallen alle leden van de advies-
commissie onafhankelijk, net zoals dat het geval is bij de
NMa. De keuze al dan niet een adviescommissie in te
stellen, is geheel overgelaten aan het bestuursorgaan.
Blijkens de parlementaire geschiedenis was het oorspron-
kelijke doel van de bezwaarschriftprocedure – door het

bieden van een laagdrempelige en informele procedure –
het voorkomen van veelvuldig beroep op de administra-
tieve rechter (‘zeefwerking’).6 Gedurende bezwaar heeft
het bestuursorgaan de mogelijkheid om duidelijke en
eenvoudige fouten te herstellen door een nieuw besluit
te nemen of het besluit beter te motiveren, met als gevolg
dat geschillen tussen burger en bestuur reeds tijdens
bezwaar worden opgelost. Dit reduceert het aantal aan
de rechter voorgelegde zaken. Daarnaast vervult de be-
zwaarprocedure een ‘dossiervormingsfunctie’. De be-
zwaarfase zorgt ervoor dat er een beter afgebakende en
duidelijker uitgewerkte zaak bij de rechter terechtkomt.
Dit zou een aanzienlijke reductie van de lengte van de
rechterlijke procedure opleveren.

2.2. Voor- en nadelen van externe bezwaaradvies-
commissies

Het bestuursorgaan heeft de vrijheid om al dan niet een
externe commissie met het horen van de bezwaarden te
belasten. In de literatuur wordt een aantal voordelen ge-
noemd voor het instellen van een externe commissie.7

In de eerste plaats moet hier de ‘frisse blik-functie’ wor-
den genoemd. Als het de bedoeling is om in de bezwaar-
procedure gemaakte fouten op eenvoudige wijze te kun-
nen corrigeren, dan kan dit doel het beste gerealiseerd
worden als deze bestuurlijke beoordeling wordt uitge-
voerd door een externe onafhankelijke instantie met een
verse en frisse kijk op de zaken.
Verder is een externe commissie te prefereren vanuit het
perspectief van procedural justice. Een externe commissie
is immers onafhankelijk en onpartijdig. En aangezien
een externe commissie zelf ook als ‘bestuursorgaan’ moet
worden beschouwd,8 geldt voor de leden van de advies-
commissie de eis van art. 2:4 Awb, waarin is gesteld dat
bestuursorganen hun taak zonder vooringenomenheid
dienen te vervullen. Men kan dan ook veronderstellen
dat de bezwaarden en eventuele andere belanghebbenden
meer legitimiteit toekennen aan het besluit op bezwaar
als het is gebaseerd op het advies van een externe com-
missie, dan wanneer een besluit op bezwaar geheel door
het bestuursorgaan zelf is afgedaan.
Een derde voordeel kan worden omschreven als de ‘me-
diator-functie’ van de bezwaaradviescommissie. Conform
de strekking van de Awb-bezwaarschriftprocedure dient
de adviescommissie te pogen een oplossing voor het ge-
rezen geschil te vinden.
Ten slotte wordt wel als voordeel aangemerkt, dat met
het instellen van een externe commissie expertise en
deskundigheid in de organisatie wordt gebracht. Dit
speelt met name bij kleinere bestuursorganen (organen
van kleine gemeenten bijvoorbeeld).

Zie over de bezwaarschriftenprocedure in het algemeen: H.B. Winter, De Awb-bezwaarschriftprocedure: een praktische handleiding, Deventer: Kluwer
2003; L.M. Koenraad en K.H. Sanders, Besluiten op bezwaar, Deventer: Kluwer 2006 en de Handreiking bezwaarschriftprocedure Algemene wet be-
stuursrecht, uitgave Ministerie van Justitie, 2004.

5

Aldus de MvT bij de eerste tranche van de Awb, Parl.Gesch. Awb I, p. 279; digitaal beschikbaar op www.pgawb.nl.6
Zie de hierboven in voetnoot 5 vermelde literatuur.7
ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 301, m.nt. Peters; JB 2003, 109, Gst. 2003-7188, 108, m.nt. Kooper (bezwaarschriftencommissie Leeuwarden),
ABRvS 6 augustus 2003, AB 2004, 140, m.nt. Peters (secretaris bezwaarschriftencommissie Leeuwarden).

8
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Uiteraard kleven er aan het instellen van een externe ad-
viescommissie ook nadelen. Genoemd kunnen worden:
langere afhandelingstermijn van bezwaarschriften, hogere
kosten en een gebrekkige volledige heroverweging.
Voor de externe leden van een adviescommissie is het
vervullen van hun taak in de regel een nevenwerkzaam-
heid. Dit betekent in het algemeen dat de organisatie niet
vrij over de tijd van een lid kan beschikken, wat kan re-
sulteren in een langere afhandelingstermijn in vergelij-
king met een bezwaarschriftprocedure zonder externen.
Een ander mogelijk nadeel is het kostenaspect. Leden
van een externe adviescommissie krijgen in de regel een
vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van verga-
deringen en het concipiëren van adviezen. Dit leidt
uiteraard tot hogere kosten in vergelijking met een be-
zwaarschriftprocedure zonder externe adviescommissie.
Tot slot dient er, zoals reeds vermeld, een volledige her-
overweging te geschieden, wat inhoudt dat er zowel een
rechtmatigheids- als doelmatigheidsbeoordeling dient
plaats te vinden. Hoewel deze verplichting ook geldt voor
een externe adviescommissie, blijft de beoordeling van
de doelmatigheid bij een adviescommissie veelal achter-
wege.9 Dit vloeit voort uit het feit dat een dergelijke
commissie zich er vaak niet gemakkelijk bij voelt om te
treden in de beoordelings- en of beleidsvrijheid van het
bestuursorgaan. Een advies toegespitst op de rechtmatig-
heidsaspecten van het besluit is dan meestal het gevolg.

2.3. De verhouding bezwaaradviescommissie en
verantwoordelijk bestuursorgaan

De adviescommissie brengt na afloop van de hoorzitting
een advies uit aan het bestuursorgaan. De adviescommis-
sie adviseert het bestuursorgaan over de afhandeling van
de bezwaren en doet een voorstel voor de op het bezwaar
te nemen beslissing. Ingevolge art. 7:13 lid 6 Awb wordt
het advies schriftelijk uitgebracht en dient het een verslag
van het horen te bevatten. Het bestuursorgaan dient zich
op basis van het advies te beraden over de heroverweging.
Aangezien de adviescommissie is te zien als een adviseur
ingevolge afdeling 3.3 Awb geldt voor het bestuursorgaan
de ‘vergewisplicht’ ex art. 3:9 Awb. Ingevolge dit artikel
moet het bestuursorgaan zich ervan vergewissen dat de
adviseur zijn advies voldoende zorgvuldig heeft voorbe-
reid, zowel wat betreft de totstandkoming als de inhoud
van het advies. Het bestuursorgaan dient een kritische
blik op het advies te werpen, aangezien hij de primaire
verantwoordelijkheid over het besluit op bezwaar be-
houdt. Dit betekent dat het bestuursorgaan altijd zelf een
oordeel dient te vellen over het bezwaarschrift en moet
beslissen wat het rechtens juiste besluit is. Pas als het
bestuursorgaan zich ervan heeft vergewist dat het daar-
voor verrichte onderzoek op zorgvuldige wijze heeft

plaatsgevonden en geen gebreken bevat, mag het advies
ten grondslag aan het besluit worden gelegd. De ratio
van art. 3:9 Awb is dat het besluit op bezwaar te allen tijde
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan blijft,
ook al ligt het advies daaraan ten grondslag. Indien het
advies ten grondslag aan het besluit op bezwaar ligt, moet
de belanghebbende wel kennis dragen van het advies (art.
3:49 Awb).
Het advies van de adviescommissie is niet bindend en
het bestuursorgaan is dan ook niet verplicht het advies
over te nemen. Echter, indien het bestuursorgaan ervoor
kiest de adviescommissie te betrekken in de afhandeling
van het bezwaar, dan kan er niet ‘zonder meer’ van het
advies worden afgeweken. Hiervoor geldt op grond van
art. 7:13 lid 7 Awb een verzwaarde motiveringsplicht, die
inhoudt dat het bestuursorgaan niet alleen dient te moti-
veren waarom het dit besluit op bezwaar neemt, maar
tevens dient het te motiveren waarom het van het gegeven
advies afwijkt.10 Daarnaast dient, indien er van het advies
wordt afgeweken, het advies worden meegezonden met
het besluit.

3. De Adviescommissie bezwaarschriften
Mededingingswet

3.1. Algemene opmerkingen

Blijkens art. 5 van het instellingsbesluit Adviescommissie
bezwaarschriften Mededingingswet (AbM)11 heeft de AbM
tot taak de RvB-NMa te adviseren over de door hem te
nemen beslissingen op haar door de RvB-NMa voorgeleg-
de bezwaren tegen een sanctiebesluit ex art. 62 lid 1 Mw
(bestuurlijke boete of een last onder dwangsom).
De AbM bestaat thans uit vijftien leden (juristen en eco-
nomen). Zes personen hebben een primair universitaire
achtergrond, zeven personen komen voort uit de rechter-
lijke macht en een tweetal personen is elders werkzaam
bij de overheid. De leden van de AbM zijn onafhankelijk
en hebben geen banden met de NMa.12 Alle leden hebben
een bijzondere ervaring of deskundigheid op het gebied
van Europees (mededingings)recht, bestuursrecht en/of
economie.
De AbM draagt zorg voor het horen van belanghebbenden
ex art. 7:2 Awb. Hierbij hoort de commissie zowel de
ondernemingen als het bestuursorgaan zelf. In de regel
vindt bij de AbM het horen plaats door een subcommissie
van drie of vijf leden. De bij de behandeling van een zaak
betrokken leden van de AbM stellen het advies van de
commissie vast bij meerderheid van stemmen. Indien
aan de behandeling van een zaak een even aantal leden

Zie hierover ter zake van de heroverweging op gemeentelijk niveau: A. Schwarz, De adviescommissie in bezwaar: inrichting van de bezwaarprocedure
bij gemeenten (diss. Groningen), Den Haag: BJu 2010, in het bijzonder p. 273 e.v.

9

Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 12 april 2012, LJN BW1327.10
Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, Stcrt. 1998, 146, p. 3. Zie voor de huidige samenstelling:
www.nma.nl/het_werk_van_de_nma/kartels/Adviescommissie_bezwaarschriften_Mededingingswet.aspx.

11

Zij dienen zich op grond van art. 6 van het instellingsbesluit te verschonen ‘van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken
zijn geweest.’ Deze verplichting vloeit overigens ook reeds voort uit art. 2:4 Awb. Bij de interne verdeling van zaken gebeurt het dan ook regelmatig
dat een lid zich om deze reden niet beschikbaar stelt voor een zaak.
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van de commissie deelneemt, zal bij staking van de
stemmen, de stem van de voorzitter van deze subcommis-
sie beslissend zijn. Net zoals bij andere externe commis-
sies brengt de AbM schriftelijk advies uit aan het bestuurs-
orgaan. Uiteraard geldt ook hier dat het bestuursorgaan
niet gebonden is aan het advies. Hieronder zal blijken
dat de RvB-NMa relatief vaak afwijkt van de adviezen van
de AbM.

3.2. De relatie met de Wet rechtstreeks beroep

Het wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht Autoriteit
Consument en Markt beoogt, zoals gezegd, de bezwaar-
fase bij sanctiebesluiten van de ACM af te schaffen. Het
is echter belangrijk op te merken dat reeds op grond van
de huidige wetgeving de mogelijkheid bestaat om de be-
zwaarfase over te slaan. Op grond van de Wet rechtstreeks
beroep, in werking getreden 1 september 2004, is in de
Awb art. 7:1a ingevoerd op grond waarvan de indiener
van een bezwaarschrift het bestuursorgaan kan verzoeken
in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuurs-
rechter, zulks in afwijking van art. 7:1 Awb. Het bestuurs-
orgaan kan instemmen met het verzoek indien de zaak
daarvoor geschikt is, aldus het derde lid. Maar het moet
het verzoek afwijzen onder andere wanneer tegen het
besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin
eenzelfde verzoek ontbreekt (tweede lid). Bij de NMa
wordt als beleidslijn gehanteerd om als regel met derge-
lijke verzoeken in te stemmen. Ten tijde van de inwer-
kingtreding van deze bepaling was de verwachting bij de
AbM, mede ingegeven door vele verzuchtende opmerkin-
gen van advocaten tijdens hoorzittingen van de AbM over
het nut(teloze) van de bezwaarprocedure, dat deze wet
een aanmerkelijke reductie van te behandelen bezwaar-
schriften tot gevolg zou hebben. Niets is minder waar
gebleken.
Uit de evaluatie van de Wet rechtstreeks beroep kwam,
meer in het algemeen gesproken, naar voren dat er
slechts zeer sporadisch gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure over te
slaan.13 De terughoudendheid vloeit ook niet voort uit
onwetendheid, maar het gaat vaak om een bewuste keuze.
Procesgemachtigden beschouwen het overslaan van de
bezwaarfase als een gemiste kans. Uit de evaluatie van
de wet blijkt ook dat indien een onafhankelijke bezwaar-
schriftencommissie in de procedure adviseert, de bezwaar-
procedure eerder als succesvol wordt ervaren.
Wij voegen daaraan toe dat bij de beslissingen op bezwaar
de RvB-NMa nogal eens afwijkt van de adviezen van de
AbM, met name wanneer de AbM adviseert om het be-
zwaar geheel of ten dele gegrond te verklaren.14 Met een
‘deskundigen-advies’ van de AbM aan hun zijde staan

partijen processueel sterker in hun beroep bij de bestuurs-
rechter, zo is onze hypothese.15 De bezwaarprocedure
biedt in die visie een extra kans voor bezwaarden om
‘hun gelijk’ te halen, al is het maar een ‘gunstig’ advies
van de AbM. In het ‘slechtste geval’ adviseert de AbM tot
ongegrondverklaring. Met andere woorden, voor bezwaar-
den kan de bezwaarprocedure, mede gelet op het verbod
van reformatio in peius, alleen maar winst opleveren. Neem
daarbij in ogenschouw dat bezwaar en beroep tegen het
sanctiebesluit schorsende werking hebben (art. 63 Mw)
en het wordt duidelijk waarom de bezwaarschriftproce-
dure bij de NMa zo populair is en waarom door belang-
hebbenden zo weinig gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid om te verzoeken om, met het overslaan van
de bezwaarprocedure, rechtstreeks naar de bestuursrech-
ter te mogen stappen.16

3.3. De AbM als ‘nuldelijns’ bestuursrechter

Als we kijken naar de praktijk van de AbM, dan kunnen
verder ook de volgende opmerkingen worden gemaakt.
Deze opmerkingen zijn met name gebaseerd op de erva-
ringen van de eerste auteur als jarenlang lid van de AbM.
De eerste opmerking is dat de bezwaarprocedure bij de
AbM naar zijn opvatting heel goed vergelijkbaar is met
een beroep, in eerste aanleg, bij de bestuursrechter. Ge-
sproken kan worden van een ‘semi-rechterlijke’ benade-
ring. Na ontvangst van het bezwaarschrift en de bezwaar-
gronden wordt in de regel door de secretaris van de
commissie17 een instructienota opgesteld ten behoeve
van de subcommissie die met het horen is belast. Een
dergelijke instructienota bevat in hoofdzaak een weergave
van de beslispunten en is meestal al in het format van
een conceptadvies geschreven. Deze instructienota is,
uiteraard, alleen bestemd voor intern gebruik binnen de
AbM. Voordat de hoorzitting plaatsvindt reageert het
bestuursorgaan, met inachtneming van de termijn van
tien dagen genoemd in art 7:4 lid 1 Awb, door aan partijen
en de AbM een zogenoemde ‘schriftelijke toelichting’ toe
te sturen. In deze toelichting wordt in de regel ingegaan
op de ingebrachte bezwaargronden. Deze schriftelijke
toelichting blijkt niet zelden te fungeren als het centrale
document voor de discussie op de hoorzitting. De hoor-
zitting zelf is eveneens te vergelijken met een behande-
ling ter zitting door de bestuursrechter: toelichting be-
zwaarde, antwoord bestuursorgaan, vragen aan partijen
door de AbM, eventueel gevolgd door een repliek van
bezwaarde. Deze formalisering wordt versterkt door het
feit dat de ‘burger’ in deze procedure vrijwel altijd een
professionele organisatie is die zich laat bijstaan door in
de materie gespecialiseerde en gekwalificeerde advocaten
en andere rechtshulpverleners. Het bestuursorgaan is

B.M.J. van der Meulen, M.E.G. Litjens en A.A. Freriks, Prorogatie in de Awb, Invoeringsevaluatie rechtstreeks beroep, WODC 2005.13
Zie hieronder.14
Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 12 april 2012, LJN BW1327. De AbM adviseert het bestuursorgaan om aanvullend economisch onderzoek te doen;
dit advies wordt niet overgenomen; partijen beroepen zich voor de rechter in eerste aanleg op dit advies en in dit geval concludeert de rechtbank

15

dat het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens strijd met art. 7:12 Awb nu het niet voldoet aan het vereiste dat het dient te berusten
op een deugdelijke motivering.
In hoeverre art. 7:1a lid 2 Awb (bij meer-partijzaken kan een partij de rest ‘in gijzeling’ houden), in de praktijk bij sanctiebesluiten uit het Mw-
domein prorogatie verhindert, daarover hebben wij geen informatie beschikbaar.

16

In sommige gevallen wordt de functie van secretaris uitgeoefend door een lid van de AbM.17
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op de hoorzitting in de regel vertegenwoordigd door mi-
nimaal een jurist van de Juridische Dienst, soms aange-
vuld met economische expertise uit de organisatie van
de NMa. Met andere woorden, op de hoorzitting vindt
een professioneel debat plaats tussen ‘materiedeskundi-
gen’. Voor zover er in het bestuursrecht nog aandacht
bestaat voor het verschijnsel ‘ongelijkheidscompensatie’,
bij sanctiebesluiten uit het Mw-domein is hier niet veel
behoefte aan.
Hierboven is duidelijk geworden dat, in het algemeen,
de bezwaarprocedure een ‘volledige heroverweging ex
nunc’ van het primaire besluit behoort te faciliteren.
Echter, van volledige heroverweging als oorspronkelijk
bedoeld door de wetgever, is bij de AbM geen sprake. In
de eerste plaats heeft dit te maken met het type besluiten
die aan het adviserende oordeel van de AbM zijn onder-
worpen. Bij sanctiebesluiten staan in feite slechts twee
zaken centraal: een beoordeling van de door het bestuurs-
orgaan gestelde feiten en leveren de gestelde feiten een
inbreuk op de bepalingen van de Mw op? Het geschil
dwingt als het ware tot een ex tunc beoordeling. Slechts
de beoordeling van zogenoemde ‘hardheidsverweren’ (de
opgelegde boete leidt tot het faillissement van de onder-
neming) vindt ex nunc plaats.
Ook een volledig integrale beoordeling van het feitencom-
plex is, gelet op de omvang van het dossier, niet goed
mogelijk. De AbM acht zich niet aangewezen om het
feitenonderzoek helemaal over te doen en beperkt zich
in de regel tot de vraag of het bestuursorgaan de gestelde
feiten voldoende aannemelijk heeft gemaakt en bij gebre-
ke van overtuiging daarvan zal de AbM, gelet op het
zorgvuldigheids- en/of motiveringsbeginsel, adviseren
de zaak op dit punt nog eens nader te bekijken. Van de
bevoegdheid, haar gegeven in art. 9 van het instellingsbe-
sluit, om ook buiten de gevallen geregeld in art. 7:8 Awb
(horen van getuigen en deskundigen op verzoek van be-
langhebbenden), getuigen en deskundigen te horen op
kosten van de NMa, is, voor zover ons bekend, nog nooit
gebruikgemaakt. Een zelfstandig feitenonderzoek door
de AbM zou een te aanmerkelijke vertraging van de be-
sluitvorming veroorzaken, zo is onze primaire verklaring.
Daarbij komt het gevoelen dat een correcte feitenvaststel-
ling toch vooral een bestuurlijke aangelegenheid is.
Ook de zuiver beleidsmatige aspecten van sanctiebeslui-
ten komen naar hun aard nauwelijks voor volledige her-
overweging door de AbM in aanmerking. Weliswaar is
de wettelijke bevoegdheid tot het nemen van boetebeslui-
ten een discretionaire bevoegdheid;18 deze vrijheid is in
belangrijke mate ‘ingevuld’ door ministeriële beleidsre-
gels (boeterichtsnoeren, beleidsregels clementie).19 Be-
leidsregels die het bestuursorgaan op grond van art. 4:84
Awb gehouden is (behoudens ‘bijzondere omstandighe-
den’) toe te passen. Als eenmaal is vastgesteld dat de
boeterichtsnoeren in de regel adequaat zijn voor het be-
palen van de hoogte van de boete, dan is er ook voor de
AbM nauwelijks ruimte meer om de opportuniteit van

die beleidsregels in concrete gevallen integraal ter discus-
sie te stellen. De advisering beperkt zich derhalve in de
regel tot de vraag of het bestuursorgaan de boeterichtsnoe-
ren correct heeft toegepast en of er i.c. wellicht sprake is
van ‘bijzondere omstandigheden’ waardoor, mede in het
licht van het evenredigheidsbeginsel, van die beleidsregels
zou moeten worden afgeweken. De bestuursrechter in
eerste aanleg doet het in wezen niet veel anders, zo me-
nen wij.
Kortom: de bezwaarprocedure bij de AbM is, zowel qua
procedure, als qua toetsing heel wel vergelijkbaar met
een procedure voor de bestuursrechter in eerste aanleg.

4. De motivering in het conceptwets-
voorstel voor de afschaffing van de be-
zwaarfase bij boetebesluiten van deACM

Tegen de achtergrond van bovenstaande, meer algemene
opmerkingen, zullen wij vervolgens de motivering – in
het conceptwetsvoorstel – bespreken voor het afschaffen
van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM.20 Als
belangrijkste reden wordt genoemd ‘dat de voordelen die
de bezwaarschriftprocedure in het algemeen heeft, zich
niet voordoen als het gaat om bezwaren tegen boetebe-
sluiten van de ACM.’ Blijkbaar gaat het bij sanctiebeslui-
ten uit het ACM-domein om een dermate specifiek en
bijzonder type van besluiten dat de gebruikelijke voorde-
len van een bezwaarprocedure zich hier niet zouden
manifesteren.
Verder wordt genoemd ‘dat afschaffing van de bezwaar-
schriftprocedure naar verwachting een positief effect op
de doorlooptijden zal hebben waardoor de ACM in meer
gevallen binnen de redelijke termijn van artikel 6 van
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden zal kunnen blijven.’. Partijen
en niet-partijen zijn, aldus de MvT, gebaat bij zo spoedig
mogelijke duidelijkheid en rechtszekerheid omtrent de
uitleg van een norm door de bestuursrechter.
Ten slotte wordt door de MvT als ‘belangrijk’ voordeel
genoemd dat het schrappen van bezwaar leidt tot een
vermindering van kosten voor zowel het bedrijfsleven als
de ACM zelf. Laten we deze argumenten eens nader be-
schouwen.

4.1. Geen ‘zeefwerking’ sanctiebesluiten uit het
ACM-domein?

Als een van de belangrijke voordelen van de bezwaar-
schriftprocedure wordt de mogelijke ‘zeefwerking’ ge-
noemd: de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de
bestuursrechter tot een oplossing van het geschil te ko-
men. Uit cijfers van de NMa, OPTA en CA voor de perio-
de 1 juli 2009-1 juli 2011 blijkt echter, aldus de MvT, dat

Zie art. 56 e.v. Mw.18
Stcrt. 2009, 14079 (Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009) en
Stcrt. 2009, 14078 (Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken tot vermindering van bestuurlijke boetes betreffende kartels).

19

MvT, par. 2.3.2 op p. 14-15.20
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de zeefwerking van de bezwaarschriftprocedure bij boe-
tebesluiten tamelijk klein is: bij de NMa gaat 71% van de
bezwaar makende overtreders alsnog in beroep, bij de
OPTA is dit 91% en bij de CA 67%. Wij leiden echter uit
deze cijfers af dat de bezwaarprocedure bij sanctiebeslui-
ten uit het ACM-domein wel degelijk een zeefwerking
heeft,21 maar dat deze in vergelijking met besluiten buiten
dat domein geringer is.22 Een mogelijke verklaring voor
deze mindere zeefwerking, althans bij sanctiebesluiten
uit het Mw-domein, kan wellicht gevonden worden in
het feit dat het bestuursorgaan relatief vaak afwijkt bij
zijn beslissing op bezwaar van het advies van de advies-
commissie. Hieronder zal op dit ‘contrair’ nader worden
ingegaan.
Ook valt op dat de zeefwerking bij de NMa en de CA
nogal gunstig afwijkt van die bij de OPTA. Een verklaren-
de factor zou kunnen zijn dat de OPTA niet met een ex-
terne bezwaarcommissie werkt, terwijl dat wel het geval
is bij de NMa en de CA. Indien deze hypothese juist is
dan mag worden verwacht dat het beroep op de rechter
tegen sanctiebesluiten binnen het NMa/CA-domein met
wellicht 20% zou kunnen stijgen. Met andere woorden,
ook al is de zeefwerking relatief gering, zij is er wel dege-
lijk met name indien gebruik wordt gemaakt van een
externe commissie.

Het bijzondere karakter van sanctiebesluiten uit het Mw-
domein blijkt ook uit een ander verschijnsel, namelijk
de wijze waarop het bestuursorgaan omgaat met de ad-
viezen van de AbM. Zoals gezegd: ‘een advies is een ad-
vies’ en daar kan dus van worden afgeweken. Uit lopend
promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen
van B. Rink naar het afwijken van adviezen in gemeente-
lijke bezwaarschriftprocedures blijkt dat dit slechts in
minder dan 2% van de zaken geschiedt.23 Met andere
woorden, de ‘default attitude’ van een gemeentelijk be-
stuursorgaan is dat het advies gevolgd wordt. Bij de NMa
is dat anders. Uit een analyse door ons van 34 reguliere24

NMa-zaken in de periode 1999-2009 blijkt dat het be-
stuursorgaan in 50% van de zaken geheel of gedeeltelijk
afwijkt van de adviezen van de AbM. In slechts negen
van de zeventien zaken waarin de RvB-NMa conform het
advies besloot, geschiedde zulks zonder enig voorbehoud.
In de andere acht zaken hanteerde het bestuursorgaan
een afwijkende en/of aanvullende motivering voor de
beslissing op bezwaar. In alle gevallen waar de AbM ad-
viseert de bezwaren ongegrond te verklaren, wordt het
advies gevolgd. Anders gezegd: er wordt door het bestuurs-

orgaan uitsluitend van het advies afgeweken wanneer de
AbM tot geheel of gedeeltelijke gegrondverklaring advi-
seert. Deze gegevens bieden naar onze opvatting voldoen-
de basis voor de hypothese dat de relatief geringe zeefwer-
king van de bezwaarfase bij sanctiebesluiten uit het Mw-
domein mede verklaard kan worden uit het relatief vaak
contrair gaan door de RvB-NMa.
Wij hebben overigens ook, zeer grofmazig dat wel, geke-
ken naar hoe de bestuursrechter in eerste aanleg
(Rechtbank Rotterdam) en in hoger beroep (CBb) oorde-
len over de verschillen van opvatting tussen AbM en RvB-
NMa.25 Uit onze zeer voorlopige analyse blijkt dat de
Rechtbank Rotterdam in ongeveer 60% van de gevallen
de zijde kiest van de RvB-NMa en in 35% de opvatting
deelt zoals verwoord in het advies van de AbM. In hoger
beroep liggen de zaken anders: het CBb volgt in 60% de
opvatting van de AbM en in 20% van de gevallen die van
de RvB-NMa. Deze cijfers bieden enige grond voor de
hypothese dat de RvB-NMa zich in de bezwaarprocedure
wellicht te rigide opstelt. Nader diepgaand onderzoek is
op dit punt echter aangewezen.

Uit onze analyse blijkt verder dat de verschillen van me-
ning tussen AbM en RvB-NMa in 50% van de gevallen
betrekking hebben op vraagstukken rond feitenvaststel-
ling, bewijs en de kwalificatie van feiten in het licht van
wettelijke begrippen (‘was X aanwezig op vergadering Y’;
‘wat is de relevante markt’; ‘levert handeling X een
merkbare mededingingsbeperking op’, etc).
In 25% van de gevallen betreft het verschil van mening
de evenredigheid van de opgelegde boetes: zijn de boete-
richtsnoeren correct toegepast (‘zware of lichte’ overtre-
ding; vermenigvuldigingsfactor juist toegepast?), is er
sprake van een ‘bijzonder geval’ in de zin van art. 4:84
Awb? In slechts 10% van de gevallen gaat het om een
zuiver juridisch verschil van inzicht (‘wat is de correcte
interpretatie van art. 34 Mw?’). Ten tijde van de behande-
ling van de Wet rechtstreeks beroep is wel opgemerkt dat
rechtstreeks beroep op de bestuursrechter met name van
waarde is ‘in zaken waarin het geschil zich hoe dan ook
niet meer in de bezwaarfase laat oplossen.’.26 Bijvoorbeeld
wanneer het gaat ‘om gevallen waarin een principieel
meningsverschil over een rechtsvraag voorligt, waarbij
bij voorbaat vaststaat dat partijen daarover het oordeel
van de rechter willen inwinnen.’27 In ons onderzoek zijn
wij, zo mag uit het bovenstaande blijken, niet veel van
dit type ‘principiële meningsverschillen over rechtsvra-
gen’ tegengekomen. De meeste bezwaarschriften kunnen

Zie ook de opvatting van de telecomaanbieders CAIW, Tele2, T-Mobile, UPC, Vodafone en Ziggo in hun bij de internetconsultatie (zie voetnoot
2) ingebrachte opmerkingen (randnummer 54 e.v.).

21

Een zeefwerking (of ook wel genoemd ‘filterwerking’) van meer dan 90% is zeker geen uitzondering. Zie met name K.H. Sanders, De heroverweging
getoetst. Een onderzoek naar de functies van bezwaarschriftprocedures (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1998; J.G. van Erp en C.M. Klein Haarhuis,

22

‘De filterwerking van buitengerechtelijke procedures. Een verkennend onderzoek’, WODC Cahiers 2006-06, Den Haag 2006. En uit het pre-
Awb tijdperk het klassieke onderzoek van C.M. Breeuwsma, E. Helder, E. Niemeijer en M. Oosting, Beeld van de Arob-bezwaarschriftprocedure,
Deventer: Kluwer 1982.
Nadere informatie over dit onderzoek kan bij de promovenda worden verkregen: e.m.rink@rug.nl.23
Deze lijst is ons ter beschikking gesteld door de NMa en is op verzoek verkrijgbaar bij de auteurs (j.h.jans@rug.nl). Het gaat hierbij om alle in
die periode gespeeld hebbende ‘reguliere’ zaken. Sanctiebesluiten in het kader van de ‘versnelde procedure’ (‘bouwfraude’) zijn buiten ons on-
derzoek gehouden. Het gaat ons overigens hier niet om een exact kwantitatief beeld te schetsen, maar om een indruk te geven van ‘de grote lijnen’.

24

Een lijst met de geanalyseerde uitspraken, een twintigtal, is op verzoek bij de auteurs beschikbaar (j.h.jans@rug.nl).25
Kamerstukken II 2002/03, 27 563, nr. 6, p. 6 (nota naar aanleiding van het verslag).26
Kamerstukken II 2002/03, 27 563, nr. 6, p. 2 (nota naar aanleiding van het verslag).27
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worden samengevat als: ‘ik heb het niet gedaan, wat ik
heb gedaan is niet verkeerd en als het toch verkeerd is,
is de boete te hoog.’.

4.2. Geen ‘dossiervormingsfunctie’ sanctiebesluiten
uit het ACM-domein?

Ook een ander voordeel van de bezwaarprocedure in het
algemeen, blijkt, aldus nog steeds de MvT, bij boetebe-
sluiten van de NMa, OPTA en CA minder prominent te
zijn. Bezwaarschriftprocedures zorgen er in het algemeen
voor dat indien een geschil toch aan de bestuursrechter
wordt voorgelegd, deze een beter afgebakende en duide-
lijker uitgewerkte zaak voor zich krijgt (‘dossiervormings-
functie’). Dit zou, aldus de MvT, minder spelen bij de
boetebesluiten van de NMa, OPTA en CA. Wij citeren:
‘De praktijk bij de NMa, OPTA en CA wijst echter uit dat
in de regel de overtreders in de bezwaarschriftprocedure
geen nieuwe gronden aanvoeren ten opzichte van de in
het kader van artikel 5:50 juncto 5:53 van de Awb inge-
brachte zienswijzen. In de voorprocedure hebben over-
treders ruim de gelegenheid gehad hun zienswijzen naar
voren te brengen. Daarenboven is het bij de drie toezicht-
houders gebruikelijk om, nadat partijen de mogelijkheid
is geboden schriftelijk hun zienswijze te geven, een
hoorzitting te organiseren waarin partijen de gelegenheid
hebben hun zienswijze mondeling toe te lichten. Vooraf-
gaand aan de bezwaarprocedure zijn daarmee doorgaans
alle argumenten van overtreders al bekend.’
Hoewel een zekere ‘herhaling van zetten’ niet ontkend
kan worden, moet toch worden opgemerkt dat de bezwaar-
schriftprocedure in feite voor partijen de eerste mogelijk-
heid biedt om hun bezwaren tegen de hoogte van de op-
gelegde boete naar voren te brengen. De zienswijzen
hebben betrekking op het onderzoeksrapport (art. 59 Mw
jo. art. 5:48 lid 1 Awb). Dergelijke rapporten bevatten in
de regel informatie over de procedure en de aard van het
bewijs, een uitgebreide weergave van de feiten en omstan-
digheden van de zaak (organisatie, marktgedrag, afspra-
ken, afbakening markt, etc.), een juridische kwalificatie
van deze feiten (overeenkomst, onderling afstemde feite-
lijke gedraging, misbruik, etc.) en beoordeling in het licht
van de relevante wettelijke bepalingen (art. 6 Mw, art. 101
VWEU, etc.) en de toerekening aan partijen. Het rapport
bevat geen conceptbesluit of anderszins informatie over
de (hoogte van de) op te leggen boete. Het bestuursorgaan
is hier overigens, behoudens specifieke wettelijke verplich-
tingen, ook niet toe gehouden.28

De daarmee gepaard gaande rechtsvragen komen, indien
tot afschaffing van de bezwaarfase wordt besloten, dan
ook in volle omvang op het bordje van de rechter in eerste
aanleg te liggen, tenzij hier ‘compensatie’ zou plaatsvin-
den in de vorm van het aanpassen van de primaire be-
sluitvormingsfase. Zo heeft de Vereniging voor Mededin-
gingsrecht opgemerkt ‘dat de ACM de procedure na het

uitbrengen van een rapport zodanig vorm zal geven, dat
de betrokken partijen zich over alle formele en materiële
onderwerpen in het te nemen besluit kunnen uitlaten.
Hiervoor is volledige inzage in het te nemen besluit
noodzakelijk. De betrokken partijen zouden zich bijvoor-
beeld over de boete(grondslag) moeten kunnen uitlaten.
Daarnaast zou het horen van getuigen eveneens een
mogelijkheid moeten zijn tijdens de hoorzitting bij de
NMa.’29

Hierbij moet verder worden opgemerkt dat afschaffing
van de bezwaarfase tot gevolg zal hebben dat de uitzon-
dering van art. 4:12 Awb (geen hoorplicht bij beschikkin-
gen van financiële aard) zich, wegens het ontbreken van
de bezwaarprocedure, niet langer voordoet en dat derhalve
de RvB-NMa op grond van art. 4:8 Awb gehouden zal
zijn belanghebbenden (ook derde-belanghebbenden) in
staat te stellen hun zienswijzen naar voren te brengen
over het conceptboetebesluit. Dit kan, uiteraard, geschie-
den tegelijkertijd met het horen over het boeterapport,
maar dat hoeft niet.
Naar onze opvatting wordt in de MvT verder een niet
geheel juiste beschrijving van de ‘dossiervormingsfunctie’
gegeven. Het is inderdaad, met name bij sanctiebesluiten
van de RvB-NMa en OPTA waar partijen zich over het
algemeen laten bijstaan door hoog gekwalificeerde
rechtshulpverleners, niet verrassend dat de bij de rechter
ingediende beroepsgronden, niet veel afwijken van inge-
brachte zienswijzen en ingediende bezwaargronden. Ook
is het juist dat de trits ‘zienswijzen, bezwaargronden en
beroepsgronden’ voor een deel een ‘herhaling van zetten’
karakter toont. Echter, bij de dossiervormingsfunctie gaat
het ook om het terugbrengen van de vele bezwaargronden
tot enkele cruciale (bezwaarschriften van 100+ pagina’s,
met als recente top: 460 pagina’s!, zijn geen uitzondering
bij de NMa). Wij zouden dit verschijnsel beter kunnen
omschrijven als de ‘reductiefunctie’ van de bezwaarpro-
cedure. Met andere woorden, in de bezwaarfase wordt
regelmatig een omvangrijk dossier (in uitzonderingsge-
vallen 1 m3 papier) gereduceerd tot enkele overzichtelijke
geschilpunten. Verdwijnt deze fase, dan verdwijnt uiter-
aard ook deze ‘geschilvereenvoudiging’ en zal het dossier
in volle omvang op het bordje van de rechter in eerste
aanleg komen te liggen.30

4.3. De lengte van de bezwaarprocedure

Op grond van art. 7:10 lid 1 Awb, beslist het bestuursor-
gaan binnen zes weken of, indien een commissie als be-
doeld in art. 7:13 is ingesteld, binnen twaalf weken, gere-
kend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het in-
dienen van het bezwaarschrift is verstreken. Het bestuurs-
orgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken
verdagen, aldus het derde lid van art. 7:10 Awb. Bij bezwa-
ren tegen sanctiebesluiten van de RvB-NMa worden deze
termijnen vrijwel nooit gehaald. Uit gegevens ons door

Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 16 mei 2012, LJN BW6221, met betrekking tot besluiten uit het CA-domein. Overigens moet hier worden opgemerkt
dat het in bepaalde sectoren heel gebruikelijk is (bijvoorbeeld in de sfeer van sociale zekerheid) dat het voornemen tot het opleggen van een
boete (meestal aangeduid met het begrip ‘boetekennisgeving’) ook informatie bevat met betrekking tot de hoogte van de boete.

28

Zie hun bij de internetconsultatie (zie voetnoot 2) ingebrachte opmerkingen, randnummer 40.29
Zie ook de door Gasterra bij de internetconsultatie (zie voetnoot 2) ingebrachte opmerkingen.30
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de NMa ter beschikking gesteld blijkt dat de gemiddelde
duur vanaf het moment van ontvangst van het bezwaar-
schrift tot aan het uitbrengen van het advies bijna negen
maanden bedraagt. Dit beeld is overigens enigszins ver-
tekend door de omstandigheid dat in de meeste gevallen
eerst een pro forma bezwaarschrift wordt ingediend, en
vervolgens na een te stellen termijn door het bestuursor-
gaan, de bezwaargronden op een (soms veel) later tijdstip
worden aangevuld. De tijd die vervolgens de RvB-NMa
nodig heeft om een beslissing op bezwaar (‘bob’ in het
jargon) te nemen varieert van zaak tot zaak. Het meren-
deel van de zaken wordt binnen vijf maanden na ont-
vangst van het advies afgesloten, maar een bob na twaalf
maanden na uitbrengen van het advies (met een uitschie-
ter van meer dan twee jaar31) is geen uitzondering.

Uit de rechtspraak van het CBb blijkt overigens dat bij
procedures strekkende tot naleving van art. 6 Mw (en
hetzelfde geldt voor art. 101 VWEU) de redelijke termijn
‘niet in abstracto [kan] worden bepaald maar deze moet
in iedere zaak worden beoordeeld in het licht van de
omstandigheden van dat specifieke geval. Hierbij moeten
in aanmerking worden genomen de ingewikkeldheid,
zowel feitelijk als juridisch, van de zaak en het gedrag
van zowel de betrokken onderneming als van het bestuurs-
orgaan waarbij mede van belang is hetgeen voor de be-
trokken onderneming op het spel staat.’32 De diversiteit
en het geringe repetitieve karakter van deze procedures
brengen mee, aldus het CBb ‘dat niet als algemeen uit-
gangspunt kan worden gehanteerd dat een redelijke ter-
mijn is overschreden als niet binnen twee jaar nadat deze
termijn is aangevangen door de rechtbank uitspraak
wordt gedaan.’ In twee recente uitspraken van augustus
2012 – waarin het ging om boetes in het kader van de
‘bouwfraude’ – kwam het CBb tot het oordeel dat de re-
delijke termijn diende te worden gesteld op drieënhalf
jaar, waarbij twee jaar aan bestuurlijke besluitvorming
en heroverweging in bezwaar kon worden toegerekend
en anderhalf jaar aan de rechterlijke beoordeling in eerste
aanleg.33

Alhoewel niet ontkend kan worden dat de duur van de
heroverweging in bezwaar afwijkt van het standaardbeeld
van de Awb, kan op basis van ons ter beschikking gestelde
informatie en de gepubliceerde rechtspraak niet worden
gesteld dat de duur van de bezwaarfase voor grote ‘art. 6
EVRM-problemen’ heeft gezorgd.

4.4. Lagere kosten voor partijen: geen behoefte aan
een ‘laagdrempelige’ procedure

Ook het voordeel van het creëren van een ‘laagdrempeli-
ge’ procedure speelt bij boetebesluiten van de ACM een
minder belangrijke rol, aldus de MvT. Zeker, een bezwaar-
procedure is goedkoper en dus toegankelijker dan beroep
op de bestuursrechter. Echter, boetes worden met name
opgelegd aan grotere bedrijven ‘die zich door de kosten
van beroep, waaronder de (in de toekomst mogelijk hoge-
re) griffierechten, niet zullen laten weerhouden om in
beroep te gaan’, aldus de MvT. Door die procedure af te
schaffen kunnen alle partijen zich de kosten van die
procedure besparen.
Uiteraard heeft afschaffing van de bezwaarschriftproce-
dure tot gevolg dat de directe kosten die gepaard gaan
met die procedure zullen verdwijnen. Het betreft hier in
hoofdzaak:
– kosten (honorering en secretariaat) bezwaaradvies-

commissie;34

– organisatie hoorzitting (verslag, logistieke kosten,
eventuele vertaalkosten);

– kosten NMa (voorbereiding, behandeling hoorzit-
ting, beoordeling advies, opstellen beslissing op
bezwaar);

– kosten rechtshulpverleners bezwaarden en eventuele
andere belanghebbenden.

In de eerste plaats moet natuurlijk worden opgemerkt
dat de initiële kosten betreffende de zaaksvoorbereiding
die thans in de bezwaarfase worden gemaakt, zowel door
de NMa en belanghebbenden, verschuiven naar de
rechterlijke fase. De kosten van belanghebbenden voor
het opstellen van een bezwaarschrift, zullen nu gemaakt
worden bij het instellen van het beroep op de rechter. En
voor het bestuursorgaan zal dit, m.m., niet veel anders
zijn. Veel ‘winst’ en kostenbesparing is dus niet te ver-
wachten.
Wij hebben hierboven bepleit dat wanneer de bezwaarfase
zou worden afgeschaft, dit gepaard zou behoren te gaan
met ‘compensatie’ in de primaire besluitvormingsfase.
Dit brengt uiteraard weer nieuwe kosten, zowel voor het
bestuursorgaan, als voor belanghebbenden, met zich
mee.
De door de regering verwachte kostenbesparing lijkt
derhalve niet heel erg substantieel te zijn. En deze zal
moeten worden afgezet tegen verwachte hogere kosten
bij de rechterlijke macht. Hierboven hebben wij betoogd
dat er een groter beroep op de rechter zal worden gedaan,
met name bij sanctiebesluiten uit het NMa- en CA-do-

Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 4 maart 2008, LJN BC8958: bezwaarschrift ingediend op 14 januari 2004, advies AbM van 29 september 2004,
gevolgd door de beslissing op bezwaar d.d. 9 november 2006.

31

Zie bijvoorbeeld CBb 3 juli 2008, AB 2009, 305, m.nt. I. Sewandono, LJN BD6629, CBb 7 juli 2010, AB 2010, 235, m.nt. R. Stijnen, LJN BN0540.
Recent bevestigd in CBb 28 augustus 2012, zaaknummers AWB 09/982 en AWB 09/983.

32

In de uitspraken van 3 juli 2008 (zie vorige voetnoot) werd een bestuurlijke fase van twee jaar en zes maanden nog als binnen de redelijke termijn
beschouwd, wegens het complexe karakter. Zie voor het tijdstip waarop de redelijke termijn begint ‘te lopen’ de vaste rechtspraak ABRvS 3 februari

33

2010, LJN BL1856 en CBb 15 september 2010, LJN BO5309. Zie in het algemeen over sanctionering in het financieel bestuursrecht O.J.D.M.L.
Jansen, ‘De bestuurlijke boete in het financieel bestuursrecht – enkele opmerkingen’, in: R.C.P. Haentjens en M. Jurgens (red.), Fraude op de fi-
nanciële markten, Deventer: Kluwer 2011, p. 115-129.
De NMa heeft ons, desgevraagd, laten weten dat er geen openbare gegevens zijn waaruit het kostenaspect van de bezwaarfase, zoals bijv. de totale
kosten van de AbM, te achterhalen zijn.

34
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mein. Ook verwachten wij, in elk geval bij sanctiebeslui-
ten uit het NMa-domein, dat het werk voor de bestuurs-
rechter in eerste aanleg complexer wordt, vanwege het
ontbreken van de reductiefunctie van de bezwaarschrift-
procedure. Met andere woorden, het afschaffen van de
bezwaarfase zal een kostenverschuiving teweegbrengen
van bestuursorgaan naar de rechterlijke macht.

5. Concluderende opmerkingen

Dit artikel bespreekt het voornemen, in het (concept)wets-
voorstel stroomlijning markttoezicht Autoriteit Consu-
ment en Markt, om de bezwaarprocedure bij sanctiebe-
sluiten van de ACM af te schaffen. Daarbij is het onze
bedoeling geweest om, in vergelijking met het wetsvoor-
stel, een meer compleet en nauwkeurig beeld te schetsen
van de ‘voors en tegens’.
De argumenten die pleiten voor afschaffing kunnen als
volgt worden samengevat. Het is juist dat enkele algeme-
ne doelstellingen die de Awb-wetgever met het creëren
van verplichte bezwaarprocedure beoogd heeft, in minde-
re mate een rol spelen bij sanctiebesluiten uit het ACM-
domein.
Het belang van toegang voor ‘de burger’ tot een informe-
le, laagdrempelige en goedkope heroverwegingsprocedure
om zodoende op eenvoudige wijze kenbare fouten te
herstellen, speelt bij de onderhavige sanctiebesluiten,
een minder prominente rol. Als we dit toespitsen op
sanctiebesluiten uit het Mw-domein:
– de sanctiebesluiten zijn afkomstig van een profes-

sionele competente organisatie en gericht aan pro-
fessionele marktdeelnemers die zich, meestal ook
al ten tijde van de voorbereiding van het primaire
besluit, laten bijstaan door gekwalificeerde rechts-
hulpverleners;

– de sanctiebesluiten komen tot stand na een ‘ziens-
wijzen-procedure’, inclusief hoorzitting waar belang-
hebbenden zich over het onderzoeksrapport dat ten
grondslag ligt aan verdere besluitvorming kunnen
uitspreken. Tot op zekere hoogte is de uitwisseling
van argumenten in de bezwaarfase te beschouwen
als een ‘herhaling van zetten’. In die zin dringt zich
een zekere vergelijking op met besluiten die tot
stand komen via de zgn. ‘uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure’; ook deze besluiten zijn uitge-
zonderd (art. 7:1, lid 1 aanhef en onder d) van de be-
zwaarprocedure. Maar om deze vergelijking hele-
maal door te kunnen trekken, lijkt het ons noodza-
kelijk dat indien de bezwaarfase bij sanctiebesluiten
uit het ACM-domein wordt afgeschaft, dit gepaard
gaat, mede in het licht van art. 4:8 Awb, met een
versteviging van de primaire besluitvormingsfase
en dat belanghebbenden in de gelegenheid worden
gesteld hun zienswijze te geven naar aanleiding van
een conceptbesluit conform de uniforme openbare

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb en
waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor eventuele
derde-belanghebbenden.35 Eventueel zou overwogen
kunnen worden om sanctiebesluiten van de ACM
te onderwerpen aan besluitvorming krachtens afde-
ling 3.4 Awb. Een andere optie is om te bezien in
hoeverre elementen uit de EU-boeteprocedure zou-
den kunnen worden geïmporteerd in het Nederland-
se recht. Wij laten dit vraagstuk hier verder rusten.
Blijft een dergelijke compensatie achterwege, dan
impliceert het afschaffen van de bezwaarfase een
verlies aan rechtsbescherming voor beboete onder-
nemingen. Wij vinden het daarbij opmerkelijk dat
in het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om de
bezwaarfase af te schaffen, zonder tegelijkertijd een
regeling te treffen m.b.t. de in onze ogen noodzake-
lijke compensatie in de primaire besluitvormingsfa-
se;

– de bezwaarschriftprocedure in het Mw-domein is
sterk geformaliseerd en gejuridificeerd. Van een
informele ‘vrije’ gedachtewisseling tussen ‘burger’
en ‘bestuur’ (‘mediator-functie’) is vrijwel geen
sprake;

– de heroverweging van sanctiebesluiten uit het Mw-
domein in de bezwaarfase laat weinig ruimte voor
‘echte’ en ‘integrale’ heroverweging en is in wezen
een rechtmatigheidstoetsing.

Voordeel is eveneens dat met het afschaffen van de be-
zwaarprocedure op het eerste gezicht een aanzienlijke
tijdswinst lijkt te kunnen worden geboekt, al vormen de
grenzen die art. 6 EVRM hier stelt, geen groot probleem.
Een van de voordelen van het instellen van een externe
adviescommissie – het binnenbrengen in de organisatie
van ontbrekende deskundigheid – speelt niet of nauwe-
lijks bij besluitvorming in het Mw-domein. Hoe ‘deskun-
dig’ de leden van de AbM ook mogen zijn, het kan toch
niet gezegd worden dat zij bij de NMa ontbrekende des-
kundigheid inbrengen in het besluitvormingsproces.

De nadelen die gepaard gaan met het afschaffen van de
bezwaarfase, kunnen als volgt worden samengevat.
Weliswaar is de ‘zeefwerking’ van de bezwaarprocedure
relatief gering wanneer we die vergelijken met de zeef-
werking op lokaal en regionaal niveau; niet ontkend kan
worden dat deze zeefwerking er wel degelijk is, met name
bij de NMa en de CA, organisaties waar de bezwaarpro-
cedure is uitbesteed aan een externe adviescommissie.
Met betrekking tot sanctiebesluiten uit het Mw-domein
kan de beperkte zeefwerking mede worden verklaard uit
het opvallend frequente ‘contrair’ gaan van het bestuurs-
orgaan. De zeefwerking, zo is onze verwachting, zou
opmerkelijk kunnen verbeteren indien het bestuursor-
gaan minder vaak afwijkt van het oordeel van de AbM.
Het lijkt erop dat het bestuursorgaan, als eenmaal een
bepaalde positie is ingenomen, er niet gemakkelijk toe
kan worden gebracht om het bestreden besluit inhoude-

Eventueel zou overwogen kunnen worden om sanctiebesluiten van de ACM te onderwerpen aan besluitvorming krachtens afdeling 3.4 Awb.
Hier hoeft de wet overigens niet voor gewijzigd te worden; op grond van art. 3:10 Awb kan deze procedure bij ‘besluit van het bestuursorgaan’
worden bepaald. De ACM zou dit dus zelf, hetzij ad hoc, of bij beleidsregel, kunnen bepalen.

35
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lijk te heroverwegen. Afschaffen van de bezwaarschrift-
procedure, met name bij besluiten in het CA- en NMa-
domein waar sprake is van een externe adviescommissie,
zal dan ook negatieve gevolgen hebben voor de gevoelde
legitimiteit van het besluitvormingsproces bij belangheb-
benden: Not only must justice be done; it must also be seen
to be done.36

Bij afschaffing van de bezwaarprocedure mag dan ook
verwacht worden dat de eerstelijns bestuursrechter
zwaarder belast zal gaan worden. Niet alleen doordat er
vaker in beroep zal worden gegaan tegen sanctiebesluiten.
Ook verwachten wij dat de bestuursrechter vaker gecon-
fronteerd zal worden met een dossier dat nog niet is ge-
reduceerd tot de belangrijkste geschilpunten. Bepaalde
beroepsgronden (bijvoorbeeld die ter zake van de hoogte
van de boete) worden pas bij de rechter in eerste aanleg
voor het eerst door onafhankelijke instantie getoetst. Met
andere woorden, de bestuursrechter zal meer zaken op
zijn bordje krijgen en zal per zaak meer tijd nodig hebben
voor een afgewogen oordeel. Dit laatste kan dan weer art.
6 EVRM-problemen opleveren.
Het is dan ook maar de vraag of met het afschaffen van
de bezwaarprocedure wel een aanmerkelijke kostenbespa-
ring kan worden gerealiseerd en of er niet een verschui-
ving van kosten zal plaatsvinden van bestuursorgaan
(ACM) naar de rechterlijke macht. Het kostenvoordeel
dat met het afschaffen van de bezwaarprocedure voor de
betrokken marktdeelnemers gepaard gaat, lijkt ons overi-
gens ook wat genuanceerder te moeten worden bekeken.
Als de kosten van het in bezwaar gaan daadwerkelijk een
factor van betekenis zouden zijn, dan had verwacht mo-
gen worden dat in het verleden veel vaker gebruik zou

zijn gemaakt van de mogelijkheden van art. 7:1a Awb
(verzoek tot overslaan bezwaarfase). Blijkbaar is er bij het
betrokken bedrijfsleven geen grote behoefte om de be-
zwaarschriftprocedure over te slaan.37

Tot slot is het wellicht nuttig om nog eens terug te gaan
naar de parlementaire behandeling van de Wet recht-
streeks beroep. Na de behandeling in de Eerste Kamer
wilde de Minister van Justitie nog een enkel punt verdui-
delijken en benadrukte dat rechtstreeks beroep uitzonde-
ring moet blijven:38

‘Slechts in heel bijzondere gevallen, waarin de bezwaar-
schriftprocedure als een zinloze vertraging van de geschil-
beslechting moet worden beschouwd, behoort zij achter-
wege te kunnen blijven. Twee voorbeelden daarvan zijn
in de parlementaire gedachtewisseling genoemd:
– gevallen (…) “waarin alle betrokkenen hun argumen-

ten reeds bij de voorbereiding van het besluit zo
uitputtend hebben gewisseld, dat bij voorbaat vast-
staat dat een bezwaarschriftprocedure geen toege-
voegde waarde zal hebben”;

– gevallen waarin geen enkel verschil van mening over
de vaststelling en de interpretatie van de feitelijke
constellatie bestaat, maar partijen een rechterlijke
beslissing over een rechtsvraag nodig hebben om
hun geschil te beëindigen.’

Hoe bijzonder zijn nu werkelijk de sanctiebesluiten van
de ACM? En zijn deze zo bijzonder dat een afwijking van
het algemene Awb-regime gerechtvaardigd is? Wij vragen
ons dat af en wachten dan ook met spanning het oordeel
van de wetgever af.

Vrij naar: R v. Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 K.B. 256, [1923] All E.R. 233). Zie op dit punt ook de door de N.V. Philips bij de internet-
consultatie (zie voetnoot 2) ingebrachte opmerkingen: ‘Zo moet worden geconstateerd dat met het afschaffen van de bezwaarschriftprocedure

36

ook de (objectiverende) rol van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet komt te vervallen. Een belangrijke vraag is op welke
wijze de rechten van de verdediging op een voldoende objectieve wijze zullen worden gewaarborgd in de voorprocedure.’
Zie ook de interessante opvatting van zowel door Gasterra als de telecomaanbieders CAIW, Tele2, T-Mobile, UPC, Vodafone en Ziggo in hun bij
de internetconsultatie (zie voetnoot 2) ingebrachte opmerkingen (randnummer 54) om de huidige situatie bij de Wet rechtstreeks beroep a.h.w.

37

om te draaien: ‘Uitgangspunt zou moeten zijn dat de zaak in rechtstreeks beroep wordt behandeld tenzij de betrokken onderneming verzoekt
om behandeling in bezwaar. De beslissing dient dus niet meer bij het bestuursorgaan te liggen, zoals nu het geval is op grond van artikel 7:1a
Awb, maar bij de betrokken bedrijven.’
Kamerstukken I 2003/04, 27 563, nr. F.38
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