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Annex I

Annex I: Nederlandse samenvatting
Effectieve publiekrechtelijke handhaving van kartels: verklaren van de
hoge percentages van procederen en succesvol procederen in Nederland
De Nederlandse mededingingsautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt (ACM),
kan aanzienlijke boetes opleggen voor inbreuken op het kartelverbod. Nadat de
autoriteit haar eigen boetebesluit heeft heroverwogen in de bezwaarprocedure,
staat beroep en hoger beroep open bij de Rechtbank Rotterdam en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb).
De aanleiding voor deze studie was de observatie dat de Nederlandse handhaving
van het Europese en Nederlandse kartelverbod wordt gekenmerkt door hoge
percentages van procederen en succesvol procederen. Als gevolg hiervan lijken de
juridische procedures voor het oplossen van geschillen (bezwaar, beroep en hoger
beroep) in het geval van kartelboetes anders te functioneren dan op andere gebieden
van het bestuursrecht. Deze observatie trok de aandacht van de onderzoeker en
vormde het motief om een proefschrift te wijden aan het analyseren en verklaren
van de hoge percentages van (succesvolle) rechtszaken in de Nederlandse
kartelhandhaving en daarmee de factoren die deze afwijkingen beïnvloeden. Het
onderzoek richt zich daarom op de volgende vraag:
Welke factoren zijn van invloed op de hoge percentages van procederen en succesvol
procederen tegen kartelboetes in Nederland?
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn in totaal vier methodes
gebruikt: een analyse van de Nederlandse handhavingspraktijk, een vergelijking
met diverse andere nationale mededingingsautoriteiten, een vergelijking met vier
andere Nederlandse markttoezichthouders en interviews met advocaten, rechters en
functionarissen van de mededingingsautoriteit. De resultaten zijn verdeeld over een
vijftal artikelen waarin (1) de beoordeling door het CBb van de ACM-kartelboetes is
geanalyseerd en de relatie daarvan met de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam,
(2) een analyse is gemaakt van de frequentie van beroepsprocedures en het succes
daarvan in tien Europese lidstaten, (3) een analyse is gemaakt van de factoren
die van invloed zijn op de keuze om te procederen (4) het functioneren van de
bezwaarfase is geanalyseerd en (5) factoren zijn geïdentificeerd die van invloed zijn
op het hoge percentage van succesvol procederen. In het concluderende hoofdstuk
is het antwoord op de onderzoeksvraag gepresenteerd, is ingegaan op de implicaties
van de onderzoeksresultaten en zijn aanbevelingen verkend.
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Uit het onderzoek is gebleken dat het procedeergedrag kan worden verklaard
vanuit het perspectief van ‘de calculerende actor’. Ondernemingen vergelijken
de te verwachten resultaten van de hun beschikbare acties - namelijk procederen
of de boetebesluiten accepteren - op basis van de kosten en baten van elke optie.
Een belangrijke factor die van invloed is op het hoge procedeerpercentage, is
de kans op een succesvol beroep in combinatie met de hoogte van de boete en
de kosten om in beroep te gaan. Bovendien stimuleren de te verwachten extra
kosten van het aanvaarden van een boete - zoals de verwachting uitgesloten te
worden van toekomstige aanbestedingen of vervolgschadeclaims - ondernemingen
om de boetebesluiten voor de rechtbank aan te vechten, zelfs wanneer kans op
succes laag is. De bovengenoemde factoren zijn in het algemeen van invloed op de
beslissing om de procedure voort te zetten na de bezwaarprocedure. De analyse
van deze factoren in het licht van eerdere studies heeft het beperkte vermogen van
de kartelbezwaarprocedure om geschillen op te lossen verklaard: kartelgeschillen
zijn fundamenteel van aard en niet geschikt om te worden opgelost in de
bezwaarprocedure.
De analyse van alle relevante rechterlijke uitspraken, de vergelijkingen met diverse
lidstaten en vier andere Nederlandse markttoezichthouders, alsmede interviews
met de Nederlandse betrokkenen (advocaten, ACM-functionarissen en rechters)
heeft aangetoond dat het grote aantal vernietigde boetes niet enkel kan worden
verklaard door de kwaliteit van het werk van de mededingingsautoriteit, de specifieke
kenmerken van de besluitvormings- of gerechtelijke procedures of de aard van het
mededingingsrecht, maar te wijten is aan een complexere combinatie van factoren. De
resultaten die volgen uit de gehanteerde methoden laten zien dat het hoge percentage
van succesvol procederen wordt beïnvloed door een reeks factoren die zowel de aard
van het mededingingsrecht als kenmerken van de zaken, partijen en gerechtelijke
procedures betreffen. Op basis van de analyse zijn de volgende factoren geaccepteerd
als factoren die van invloed zijn op het hoge aantal vernietigingen in Nederland:
•
•
•
•
•
•
•

A

Reikwijdte van de beroepsgronden
Identiteit van de partijen
Aard van de zaak
Duidelijkheid van het recht
Toetsingsbevoegdheden van de rechterlijke instantie
Deskundigheid van de rechterlijke instantie
Uiteenlopende opvattingen over het mededingingsrecht
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Het korte en snelle antwoord op de centrale onderzoeksvraag is dat combinaties van
factoren die voortvloeien uit de aard van het mededingingsrecht en de kenmerken
van de Nederlandse kartelhandhaving van invloed zijn op de hoge percentages van
procederen en succesvol procederen. De overkoepelende onderzoeksvraag heeft de
verklaringen voor het percentage van procederen en het percentage van succesvol
procederen samengebracht. Hoewel de verklaringen kunnen worden gezien als
antwoorden op twee afzonderlijke vragen, heeft het onderzoek aangetoond dat
de percentages van aangevochten en vernietigde kartelboetes elkaar beïnvloeden.
In het afsluitende hoofdstuk van het proefschrift zijn verschillende mogelijke
maatregelen uiteengezet waarmee invloed zou kunnen worden uitgeoefend op de
hoge percentages van procederen en succesvol procederen. Bij deze maatregelen
is gekeken naar de haalbaarheid, de wenselijkheid en de mogelijke positieve en
negatieve effecten van de maatregelen. Voorbeelden zijn het aantrekkelijker
maken van schikkingen, aanpassing van de bezwaarprocedure, aanpassing van
de wijze van formulering van boetebesluiten, aanpassing van het type zaken dat
wordt gehandhaafd, aanpassing van de wijze van formulering van rechterlijke
uitspraken en het toekennen van de bevoegdheid om de boete op te leggen en de
hoogte te bepalen aan de Rechtbank Rotterdam. Geconcludeerd wordt dat het
mogelijke effect van de beschikbare maatregelen op de percentages niet eenduidig
is als gevolg van het aantal en de variëteit van de beïnvloedende factoren. De
invoering van één of meer maatregelen kan een positief effect hebben, maar het
is moeilijk te voorspellen wat het resultaat van deze maatregelen zal zijn en wat
de mogelijke neveneffecten zijn. Indien de conclusie zal worden getrokken dat de
hoge percentages een probleem vormen en ook opgelost moeten worden, dan is
een diepgaande beoordeling van de positieve en negatieve consequenties van de
beschikbare opties nodig om duurzame oplossingen te formuleren. Dit valt echter
buiten het bereik van dit proefschrift en vereist vervolgonderzoek.
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