
	  
	  
	  

Strafrechtelijke Invloeden bij  

de Handhaving van het Mededingingsrecht 

 
Datum:      13 juni 2013 
Tijd:         14.00 – 17.30 uur 
Inloop: vanaf 13.30 uur 
Locatie:    Spui 173, Den Haag 
Kosten:     € 325,- excl. BTW 
PO-punten:  3 NOvA (juridisch) 

Bij de handhaving van het mededingingsrecht spelen strafrechtelijke beginselen steeds 
vaker een belangrijke rol, mede vanwege uitbreiding van onderzoeksbevoegdheden en 
sanctiemogelijkheden. Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op de verschillen en 
overeenkomsten tussen strafrechtelijke handhaving en bestuursrechtelijke handhaving. 
Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan invloeden van het strafrecht op het 
handhavingsproces bij de Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa, OPTA en CA). 

Doel van deze cursus is om in het kader van bestuursrechtelijke handhaving de kennis 
van de deelnemers te vergroten ten aanzien van enkele strafrechtelijke beginselen. Deze 
cursus biedt de deelnemers de benodigde kennis om te signaleren of toezichthouders de 
grenzen van hun bevoegdheden oprekken (of dreigen op te rekken) en hoe daarmee in 
de praktijk kan worden omgegaan. 

Programma 

13.30 – 14.00 uur  Ontvangst en inschrijving 

14.00 - 15.15 uur  Deel 1: Bestuursrechtelijke handhaving vs. strafrechtelijke 
handhaving 

§ Bestuurlijke boeteprocedure 
§ Onderzoeksbevoegdheden ACM 
§ Sancties 
§ Vergelijking met de aanpak van het Openbaar Ministerie 

15.15 – 15.30 uur  Pauze 

 
 



	  
	  
	  

15.30 - 16.30 uur  Deel 2: Strafrechtelijke beginselen in bestuurlijke boeteprocedures 

§ Bestuursrechtelijk kader vs. strafrechtelijk kader: verschillen, overeenkomsten en 
knelpunten 

§ Horen van getuigen 
§ Zwijgrecht 
§ Ne bis in idem beginsel 
§ Nulla poena beginsel 

16.30 – 16.45 uur  Pauze 

16.45 - 17.30 uur  Deel 3: Het strafrecht als inspiratiebron voor 
mededingingsrechtexperts  

§ Feitelijk leidinggeven en opdrachtgeven 
§ Medeplegen 

Klik hier voor de flyer. 

Doelgroep  

Mededingingsrechtexperts (advocaten, juristen en economen) en financieel-economisch 
strafrechtexperts. 

Docenten 

§ Mariëtte J. Plomp, advocaat Mededinging & aanbesteding bij BarentsKrans. 
§ David S. Schreuders, partner bij DLA Piper (praktijkgroep Litigation & Regulatory). 

Praktische informatie 

Datum & tijd: 13 juni 2013 | 14.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur). 

Kosten: € 325,- excl. BTW (deelname voor studenten is gratis!) 
Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus een uitgebreide jurisprudentie-, 
literatuursyllabus en wettenbundel. 

Locatie: Bar & restaurant Pavlov, Spui 173 te Den Haag 

Op loopafstand van Station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten). Parkeren kunt u in de 
nabij gelegen garages Spui en Stadhuis. 



	  
	  
	  

Routebeschrijving: 
Klik hier voor de routebeschrijving.  

 


